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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

24.09. 2020                                                                                                  Nr. 16 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Krasti” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

2. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Strautnieki” sadalīšanu 

3. Par zemes iznomāšanu 

4. Par zemes iznomāšanu 

5. Par zemes iznomāšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

21. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads 

22. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
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23. Par finansējuma piešķiršanu 

24. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” - 4 atsavināšanu 

25. Par nekustamā īpašuma „Lejnieki” atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ - 7 atsavināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma “Labrenči”- 47 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29. Par  Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2024. gadam precizēšanu 

30. Par saistošo  noteikumu  Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

apstiprināšanu 

31. Par nekustamā īpašuma “Druķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par nekustamā īpašuma “Druķīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

33. Par grozījumu  2020. gada 27. augusta lēmumā “Par darba algas likmju apstiprināšanu 

izglītības iestāžu direktoriem” 

34. Par noteikumu ”Grozījumi 2020. gada 27. augusta  noteikumos  “Tērvetes novada 

pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu 

35. Par grozījumu štatu sarakstā 

36. Par  aizņēmumu    Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.  

gadam ( ERAF)   projekta Nr. LLI-453     realizācijai 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Tērvetes 

pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere, Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Jeļena Belova, 

datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 36 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 36 jautājumiem 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda 

2020. gada 24. septembra  ziņojums par pašvaldības darbu 

 
*    10. septembrī notika Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzīslas", Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads,  izsole. Izsolāmais objekts sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo 

platību 22,89 ha un nosacīto sākuma cenu 130 100 EUR. Izsolē piedalījās viens dalībnieks, kurš 

izsolāmā objekta cenu paaugstināja par astoņiem soļiem- līdz 154 100 EUR. Tomēr pašreizējais 

īpašuma nomnieks paziņoja par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un  noslēdza īpašuma 

pirkuma līgumu par nosolīto cenu. 

 

*  7. septembrī noslēdzās iepirkums Nr.TND2020/16   Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā  "Tērvetes viduslaiku pilsdrupu konservācija".   
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    Pieteikumus iesniedza četri pretendenti - AS "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS"  par 

335 858,12 EUR, SIA "KASKĀDE 19" par 139 965,78 EUR, PS "RERE MEISTARI 1" par 

161 025,61 EUR, bet SIA "Warss+" piedāvāja sniegt veikt pilsdrupu konservāciju par 155 

726,99 EUR, neieskaitot  PVN. Iepirkumu komisija konstatēja, ka visām iepirkuma nolikuma 

prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par viszemāko cenu ir iesniedzis 

iepirkuma pretendents SIA "KASKĀDE 19", kam tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.  

    Līgums paredz  veikt pilsdrupu konservācijas darbus  saskaņā ar izstrādāto būvprojektu 12 

mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.  

    Projekts tiks īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programmas 2014-2020 (ERAF) 

projekta Nr. LLI-453 "Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē" ietvaros.   

 

*  1. septembrī trīs pretendenti - SIA "J.E.F.", SIA "TELMS" un SIA "JES" tika uzaicināti 

piedalīties cenu aptaujā "Ielu apgaismojuma līnijas izbūves būvprojekta izstrādāšana  Kroņaucē, 

Tērvetes pagastā, saskaņā  ar projektēšanas  uzdevumu". Projekts paredz pagarināt esošo ceļa 

Te-2 "Agrofirmas ciemats-Ružas" apgaismojuma līniju līdz šosejai "Dobele-Bauska", uzstādot 

papildu  apgaismojuma stabus, lai izgaismotu krustojumu un autobusu pieturu. 

   Līdz 4. septembrim tika saņemti visu trīs pretendentu piedāvājumi – SIA "J.E.F." par  900,00 

EUR,  SIA "TELMS" par 1500,00 EUR, bet SIA "JES" par 1250,00 EUR, neieskaitot PVN.      

Sekojoši ir sagatavots un nosūtīts parakstīšanai līgums par tehniskā projekta izstrādi ar lētākā 

piedāvājuma iesniedzēju SIA "J.E.F.".  

 

*  4. septembrī tika izsludināts atklāts konkurss Nr.TND2020/17 "Pārtikas produktu piegāde", 

kas paredz pārtikas produktu piegādi Tērvetes novada izglītības iestādēm. Iepirkums sadalīts 14 

iepirkuma daļās. Pretendentiem ir iespēja pieteikties uz katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

Konkurss noslēgsies 28. septembrī.   

  

*  8. septembrī noslēdzās cenu aptauja "Konsolidētā gada pārskata revīzija par 2020. gadu 

Tērvetes novada pašvaldībā". Piedāvājumus iesniedza divi no trim uzaicinātajiem 

pretendentiem. SIA "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" par 5300 EUR, bet SIA "Nexia 

Audit Advice" piedāvāja sniegt revīzijas pakalpojumus par 5600 EUR, neieskaitot PVN.   

Sekojoši tika noslēgts līgums ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA"REVIDENTS UN 

GRĀMATVEDIS". 

 

*  21. septembrī trim pretendentiem tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties divās cenu aptaujās: 

"Tehniskā projekta izstrāde autoceļa Te50 "Zelmeņi-Krūklēni" asfaltbetona seguma atjaunošana 

Zelmeņu ciemā, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu" un 

"Tehniskā projekta izstrāde gājēju ceļa pārbūvei un izbūvei gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā 

no valsts autoceļa P103"Dobele-Bauska" līdz dzīvojamai mājai Strazdi, Kroņauce, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu".  Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 25. septembris. 

 

*  Noslēdzoties cenu aptaujai "Būvuzraudzības veikšana Tērvetes novada Kroņauces stadiona 

3. kārtas būvniecības darbi", no trim uzaicinātajiem pretendentiem tika izvēlēts lētākā 

piedāvājuma iesniedzējs SIA "Latvijas būvuzraugs" par piedāvāto cenu 1400 EUR, neieskaitot 

PVN. 

  21. septembrī trim elektrokompānijām tika izsūtīti uzaicinājumi pieteikties cenu aptaujai "Ielu 

apgaismojuma rekonstrukcija gar autoceļiem V1056 "Svēte-Augstkalne" un Au1 "Šalkas-

Lapsas-Klinti-Stūri", Augstkalnes pagasts, Tērvetes  novads", kas paredz esošā ielu 

apgaismojuma vietā izbūvēt jaunu līniju, nomainot kabeļlīnijas un apgaismes stabus. 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 25. septembrim. 
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*  9. septembrī noslēdzās iepirkums Nr.TND2020/19   Publisko iepirkumu likuma  9. panta 

kārtībā "Apgaismojuma izbūve pašvaldības ceļam Te-37C "Laktas-Sanatorija". Saņemti piecu 

pretendentu piedāvājumi. SIA "J.E.F." piedāvāja darbus veikt par 19 140,13 EUR, SIA 

"KVĒLE" par  31 656,39 EUR, SIA "REMUS ELEKTRO" par 23 267,84 EUR, SIA 

"ELEGRO" par 28 212,26 EUR, bet SIA "VESTA AD" par 24 273,93 EUR, neieskaitot PVN. 

Pārbaudot iesniegto dokumentāciju, iepirkumu komisija konstatēja, ka visu pretendentu 

piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, tādēļ zemākās cenas piedāvājuma 

iesniedzējam SIA "J.E.F." tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Līgums paredz darbu izpildi 

3 mēnešu laikā. 

 

*  16. septembrī izsludināts iepirkums Nr.TND2020/21   Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā  "Kokskaidu granulu piegāde". Iepirkums paredz kokskaidu granulu piegādi 220 t 

apjomā (140 t vaļējas un 80 t fasētas maisos) piecām Tērvetes pašvaldības katlu mājām apkures 

sezonas nodrošināšanai. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 28. septembrim. 

 

* 16. septembrī tika izsludināts vēl viens iepirkums Nr.TND2020/22 Publisko iepirkumu likuma 

9. panta kārtībā "Kultūras nama telpu atjaunošanas darbi ēkā "Zelmeņi"". Kultūras nama mazās 

zāles atjaunošanas darbi tiks veikti saskaņā ar SIA "SAILI STILS'' izstrādāto tehnisko projektu, 

bet lielajai zālei plānots kosmētiskais remonts saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Darbu izpildes 

laiks 2 mēneši. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 28. septembrim. 

 

* 14. septembrī noslēdzās iepirkums Nr. TND2020/15 "Funkcionālo gultu piegāde SAC 

"Tērvete"", kas paredz sociālās aprūpes centra "Tērvete" vajadzībām piegādāt 20 jaunas, 

elektroniski regulējamas funkcionālās gultas ar matračiem izgulējumu profilaksei, atbilstoši 

tehniskās specifikācijas prasībām. 

 Iesniegtie piedāvājumi: SIA "Kid-Man Latvija" - 11576,80 EUR; SIA "NMS ELPA" - 10 900 

EUR; AS "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" - 13 440 EUR; UAB "Slaugivita" - 19 800 EUR; 

UAB "TEIDA" - 10 160 EUR, bet SIA "UniKon" 11 460 EUR.  Iepirkumu komisija, konstatējot, 

ka visām iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par 

viszemāko iepirkuma cenu ir iesniedzis iepirkuma pretendents UAB "TEIDA", nolēma piešķirt 

līguma slēgšanas tiesības. Piegādes termiņš- viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

 

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

Septembrī komisijā saņemts un izskatīts 1 iesniegums: 

 komisija piekrita personai pārtraukt garāžas īres līgumu. 

Informācijai.  

  Ar parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju SIA "Intrum Latvija" palīdzību  laika periodā 

no šī gada 1.jūnija līdz 21.septembrim no 12 debitoriem piedzīti īres un komunālo 

maksājumu parādi 1738,56 EUR apmērā. No iesniegtajām 52 lietām pilnībā atmaksātas ir 

6. 
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1. paragrāfs 

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

piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 128 “Par nekustamā īpašuma “Krasti” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Strautnieki” sadalīšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 129 “Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme 

Strautnieki” sadalīšanu” 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 130 “Par zemes iznomāšanu” 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 131 “Par zemes iznomāšanu” 
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5. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu 

                                                     D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 132 “Par zemes iznomāšanu” 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                        D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 133 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 134 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                      D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 135 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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9. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                       D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 136 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 137 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 138 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 139 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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13. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                    D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 140 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

14. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                    D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 141 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 142 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 143 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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17. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                         D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 144 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

                                                                    18. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                          D. Reinika 

 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 145 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                       D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 146 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

                                                      D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 147 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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21. paragrāfs 

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads 

                                                     D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 148 “Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads” 

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 7 

„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. un 27. punktu un 24. 

pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Tērvetes 

novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes 

pašvaldības nolikums”” (lēmuma pielikumā).  

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas zināšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par finansējuma piešķiršanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir  izskatījusi Dzīvnieku aizsardzības biedrības “Četrkājainie draugi”, 

/reģistrācijas numurs/, turpmāk tekstā saukta arī – Biedrība,  2020. gada 23. jūlija iesniegumu 

par atbalstu biedrībai “Četrkājainie draugi”. Savā iesniegumā Biedrība norāda, ka veic darbības 

saskaņā ar Biedrības statūtiem, proti - dzīvnieku aizsardzība, bezsaimnieku kaķu izķeršana, 

dzīvnieku nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai un atlaišana savā teritorijā. Biedrība norāda, 

ka, atsaucoties Tērvetes novada Kroņauces ciema iedzīvotāju aicinājumam sakārtot teritorijā 

esošās bezsaimnieku kaķu kolonijas, ir apsekotas un sterilizētas kaķenes trijās  kolonijās. Kopā 

ir sterilizētas 15 kaķenes, tai skaitā augusta mēnesī  3. Biedrība ir konstatējusi, ka kaķu kolonijas 

ir izveidojušās arī citās vietās Tērvetes novada  teritorijā. Uz doto brīdi biedrībai nav finanses, 
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lai turpinātu Tērvetes novada bezsaimnieku kaķu sterilizāciju. Bez tam ir izrādīta arī iedzīvotāju 

iniciatīva, biedrībai noziedojot  100,00 eiro. Vienas kaķenes sterilizācijas izmaksas sastāda no 

28- 30,00 eiro, runča 15,00 eiro. Veicot Tērvetes novada bezsaimnieku kaķu koloniju 

sakārtošanu, sterilizējot izlietota liela summa no ziedojumiem Biedrībai. Biedrība lūdz rast 

iespēju sniegt finansiālu atbalstu kaķu sterilizācijai, norādot, ka arī turpmāk labprāt palīdzēs 

sakārtot ielas kaķu kolonijas. Pareiza un atbildīga bezsaimnieku kaķu koloniju uzturēšana ir 

nozīmīga klaiņojošo dzīvnieku kontroles pasākumu daļa. Ja kaķu aprūpētāji nodrošina kaķu 

sterilizāciju, tā novēršot to skaita pieaugumu, uztur tīrību un kārtību barošanas vietās, ierīko 

kaķiem patvēruma vietas, tas palīdz ierobežot klaiņojošo dzīvnieku skaitu, novērst infekciju 

slimību izplatīšanos, glābj dzīvniekus no ciešanām un mazina sabiedrības nepatiku pret 

klaiņojošiem dzīvniekiem.  

    Izvērtējot norādīto lūgumu par finansējuma piešķiršanu, Tērvetes novada dome konstatē, ka: 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 39. pants nosaka, ka vietējās pašvaldības izveido un uztur 

dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, 

kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar 

fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.  

Šī likuma 8. panta 1. daļa nosaka, ka par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas 

uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā. 

Biedrība uz brīvprātīgās iniciatīvas pamata Tērvetes novada pašvaldības teritorijā realizē klaiņojošo 

kaķu populācijas kontroles programmu „Noķer-sterilizē-atlaiž”. Noķertos kaķus apskata sertificēts 

veterinārārsts, slimi kaķi tiek eitanazēti, bet veselie kaķi sterilizēti, vakcinēti pret trakumsērgu un 

nogādāti atpakaļ dzīves vietā. Šī programma tiek realizēta ar mērķi humāni samazināt bezsaimnieka 

kaķu skaitu un izveidot veselīgas bezsaimnieka kaķu kolonijas.  

Bezsaimnieka kaķu populācijas kontrolei ļoti būtiska ir sadarbība starp nevalstiskajām 

organizācijām un iedzīvotājiem, kas sniedz ziņas par kaķiem to dzīvojamām ēkām pieguļošajās 

teritorijās.  

Brīvi dzīvojošie sterilizētie kaķi nelielā skaitā iedzīvotājus netraucē, kā arī tie ir dabiski grauzēju 

iznīcinātāji un tie neļaus citiem kaķiem no blakus teritorijas rast mājvietu apsaimniekotāju namu 

pagrabos. 
Ievērojot norādīto, izvērtējot lietderības apstākļus un papildus pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 6., 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 17. 

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

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

PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Piešķirt Biedrībai “Četrkājainie draugi”, /reģistrācijas numurs/, finansiālu atbalstu 

300,00 EUR apmērā biedrības īstenotās aktivitātes - kaķu populācijas kontroles programmas 

„Noķer-sterilizē-atlaiž” īstenošanas līdzfinansēšanai Tērvetes novada administratīvajā teritorijā 

2020. gadā.     

2. Finansējuma izmaksu veikt no Tērvetes pašvaldības budžetā paredzētajiem  līdzekļiem 

struktūrvienībā “Finansējums  biedrībām”.  

3. Noslēgt līgumu ar Biedrību “Četrkājainie draugi”, /reģistrācijas numurs/,  par finanšu 

līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu saskaņā ar lēmuma 1. punktā noteikto finanšu līdzekļu 

izlietošanas mērķi. 
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24. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” - 4 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 149 “Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 4 atsavināšanu” 

 

 

 

 

25. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Lejnieki” atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 150 “Par nekustamā īpašuma “Lejnieki” atsavināšanu” 

 

 

 

 
26. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 7 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

         

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 151 “Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” - 7 atsavināšanu” 
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27. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Labrenči”- 47 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 152 “Par nekustamā īpašuma “Labrenči” - 47 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 
 

28. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 153 “Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

29. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2024. gadam precizēšanu 

D. Reinika 

        

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

pašvaldības  investīciju plāna  2018.-2024. gadam precizēšanu”.   

       Investīciju plāns  papildināts ar  62   punktu  “6.2. Kroņauces stadiona labiekārtošana”, 231 

punktu  “231 . Pašvaldības ceļa Te12 seguma uzlabošana”, 232 punktu “232.  “Pašvaldības ceļa 

Te50 posma virsmas atjaunošana”, 25 1 punktu “251. Tilta pār Auces upi pie “Kaijām” tehniskā 

apsekošana”, 25 2 punktu “252. Tilta pār Svētes upi Augstkalnē ( uz Au3) tehniskā apsekošana”,  

323 punktu “323.   “Ielas apgaismojuma izbūve uz RC “Tērvete””, 324 punktu    “324  “Ielas 

apgaismojuma izbūve Bukaišu ciemā”, 371 punktu “371 “ Pašvaldības dzīvojamā fonda palīgēku 

atjaunošana”,     precizēts    2. punkts “Izglītības iestāžu telpu remonti”,   precizēts 38. punkta 

nosaukums ”38. “Gājēju celiņš no dabas parka stāvlaukuma līdz Tērvetes estrādei”  un finanšu 

avots;   30.  punkts izteikts šādā redakcijā  “ 30. “Gājēju celiņa atjaunošana un jauna posma 

izbūve Kroņaucē”; precizētas plānotās izmaksas/aktivitātes  sekojošos investīciju projektos: Nr. 

10, Nr.38,  Nr.42 . 

       Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  12. un 22. pantu, Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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    Apstiprināt   precizēto Tērvetes novada pašvaldības investīciju plānu 2018.-2024. gadam    

(pielikumā). 

 

 

30. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. 

gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” apstiprināšanu”. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, 2020. gada 17. septembra Finanšu 

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

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes  2020. gada          

27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” 

(pielikumā).  

 

 

31. paragrāfs 

 Par nekustamā īpašuma “Druķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 154 “Par nekustamā īpašuma “Druķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

 

 

32. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Druķīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Madarai 

Dargužai saskaņā ar likumu saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 155 “Par nekustamā īpašuma “Druķīši” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 
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33. paragrāfs 

Par grozījumu  2020. gada 27. augusta lēmumā “Par darba algas likmju apstiprināšanu 

izglītības iestāžu direktoriem” 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par grozījumu veikšanu Tērvetes 

novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumā “Par darba algas likmju apstiprināšanu izglītības 

iestāžu direktoriem” (sēdes protokols Nr. 15, 21. §), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 13. punktu, LR MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, ievērojot Tērvetes novada domes noteikumus „Kārtība, kādā sadala 

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

punktu, Valsts izglītības informācijas sistēmā precizēto skolēnu skaitu uz 2020. gada 1. 

septembri, Finanšu komitejas 17. septembra lēmumu, atklāti  vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, Ievai Krūmiņai, saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ:  

  

    Izdarīt grozījumu Tērvetes novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumā “Par darba algas 

likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem” (protokols Nr.15, 21. §),  izsakot  lēmuma 

lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā: 

“1. Augstkalnes pamatskolas  direktoram (148 skolēni, t. sk. 28 obligātajās pirmsskolas 

izglītības grupās un 120 skolēni  1. – 9. klašu grupā)  EURO 1112; ” 

 

 

 

34. paragrāfs 

Par noteikumu ”Grozījumi 2020. gada 27. augusta  noteikumos  “Tērvetes novada 

pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma un noteikumu “Grozījumi 2020. gada 

27. augusta noteikumos “Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

kārtība” projektus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ievērojot Tērvetes novada Finanšu komitejas 17. 

septembra lēmumu, atklāti  vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS – nav,  NOLEMJ:   

 

Apstiprināt noteikumus ”Grozījumi 2020. gada 27. augusta noteikumos “Tērvetes novada 

pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība” (pielikumā). 

 

 

35. paragrāfs 

Par grozījumu štatu sarakstā 

D. Reinika 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes vidusskolas direktores Ievas Krūmiņas  

iesniegumu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 

“Zvaniņi” mācību procesu, direktore lūdz  apstiprināt  jaunu štata vienību  “Pirmsskolas 

izglītības metodiķis”  Augstkalnes pamatskolā   - 0,5 likmes ar 2020. gada 1. septembri.  Līdz 

šim pirmsskolas metodiķa atalgojums  tika nodrošināts no valsts piešķirtā finansējuma 
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pedagogu atalgojumam. Samazinoties skolēnu skaitam, pirmsskolas izglītības metodiķa 

atalgojumu lūgts nodrošināt  no pašvaldības budžeta.  

        Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, 2020. gada 24.  augusta Finanšu komitejas 

lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

– nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ:   

 

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

Augstkalnes pamatskolas)  pirmsskolas grupā “Zvaniņi”    tiek apstiprināta    štata vienība  

“Pirmsskolas izglītības metodiķis”  uz 0,5 slodzi.     

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

apstiprinātajā  Tērvetes novada pašvaldības iestāžu   amatu sarakstā  sadaļā   “Augstkalnes 

vidusskola”, papildinot to ar amatu “Pirmsskolas izglītības metodiķis” – 0,5 slodze.  

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

atalgojumam. 

 

 

 

36. paragrāfs 

Par  aizņēmumu    Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

 2014.-2020.  gadam ( ERAF)   projekta Nr. LLI-453     realizācijai 
D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 156 “Par aizņēmumu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020. gadam (ERAF) projekta Nr. LLI-453 realizācijai”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.45 

Nākošā sēde 2020. gada 29. oktobrī 

 

Sēdes vadītāja                                                                                        D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums 25.09.2020. 

 

 

Protokoliste                                                                                          S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 128 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 1. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/, un /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma „Krasti”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu. 

Izskatot iesniegumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Krasti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pieder 

kopīpašumā /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ (katrai 1/3 domājamā daļa) 

un sastāv no trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ (1,66 ha platībā), /kadastra 

apzīmējums/ (1,24 ha platībā) un /kadastra apzīmējums/ (1,46 ha platībā) ar to kopējo platību 

4,36 ha. /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Krasti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nostiprinātas Tērvetes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā iesniedzējas norāda, ka vēlas no tām piederošā zemes īpašuma „Krasti”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt divas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ un 

/kadastra apzīmējums/, piešķirt tām jaunus nosaukumus un zemes lietošanas mērķus. 

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

likuma 8. panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Krasti” nav 

nepieciešama. 

Ievērojot norādīto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes 

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR MK 

20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

NOLEMJ: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Krasti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ (1,66 ha platībā) un /kadastra apzīmējums/ 

(1,46 ha platībā). 

2. No nekustamā īpašuma „Krasti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, piešķirt jaunu nosaukumu „Dižkrasti”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,66 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

– 0101).  

3. No nekustamā īpašuma „Krasti”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atdalāmajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/, piešķirt jaunu nosaukumu „Lielkrasti”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,46 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

– 0101).  

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 129 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 2. §) 

 

 

Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Strautnieki” sadalīšanu 

 

 

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

piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Strautnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, sastāvoša no divām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/  (2,3 ha 

platībā) un /kadastra apzīmējums/ (1,6 ha platībā) sadalīšanu divos īpašumos, konstatēja: 

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

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

zemes vienības sadalīt divos atsevišķos zemes īpašumos. 

Pēc norādītā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

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

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

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

 

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

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/, 1,6 ha platībā. 

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

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

nosaukumu „Zīvertu mežs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (1,6 ha) 

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

mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 130 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 3. §) 

 

 

Par zemes iznomāšanu 

 

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

īpašuma Tērvetes iela 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

iznomāšanu /Vārds Uzvārds/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums Tērvetes iela 7, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes 

vienības ar tās kopplatību 0,146 ha uz kura atrodas tikai /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

piederošas būves Tērvetes iela 7, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Īpašuma tiesības 

uz būvju īpašumu Tērvetes iela 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, /Vārds Uzvārds/ ir reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkts paredz, ka apbūvētu 

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

ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8. punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 

normatīvie akti. 

Noteikumu 17. punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

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

daļas 27. punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, 

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

Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 
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1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību Tērvetes iela 7, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,146 ha kopplatībā, /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/, nosakot: 

1.1.  zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

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

1.3.  nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 

21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līguma projekta 

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 
 

 

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 24. septembrī                                                                                      Nr. 131 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 4. §) 

 

 

Par zemes iznomāšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmums projektu par pašvaldībai piekritīgā zemes 

īpašuma “Dzirkstelītes”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

iznomāšanu akciju sabiedrībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/., konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums “Dzirkstelītes”, Kroņauce, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes 

vienības  ar kopplatību 0,39 ha uz kura atrodas tikai akciju sabiedrībai /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, piederoša būve “Dzirkstelītes”, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads.  Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu “Dzirkstelītes”, Kroņauce,  Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, nav reģistrētas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.  

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

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkts paredz, ka apbūvētu 

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

ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8. punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 

normatīvie akti. 

Noteikumu 17. punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Pēc norādīta un saskaņā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir palielināma, 

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

ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

daļas 27. punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. 

gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 
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Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes vienību “Dzirkstelītes, Kroņauce, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,39 ha kopplatībā, akciju 

sabiedrībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, nosakot: 

1.1.  zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

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

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

kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā 

īpašuma nodokli.  

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līguma projekta 

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 132 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 5. §) 

 

 

Par zemes iznomāšanu 

 

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

īpašuma “Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, iznomāšanu 

Romānam Stašānam, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums “Veldres”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības ar tās 

kopplatību 3,50 ha uz kura atrodas tikai /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piederošas būves 

“Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu “Veldres”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, /Vārds Uzvārds/ ir reģistrētas Tērvetes 

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkts paredz, ka apbūvētu 

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

ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8. punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis 

attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi 

normatīvie akti. 

Noteikumu 17. punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

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

daļas 27. punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. 

gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

- nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 
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1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību “Veldres”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 3,5 ha kopplatībā, /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

nosakot: 

1.1. zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

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

1.3. nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 

21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līguma projekta 

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 133 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 6. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 05. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

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

novads, /kadastra numurs/, 1,2292 ha platībā, nomu, konstatēja:  

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

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības /kadastra apzīmējums/  1,2292 

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

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

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

nomas līguma darbības termiņš beidzās.  

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

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

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

Pēc norādītā, minētais nomas līgums ar /Vārds Uzvārds/ ir pagarināms, to pārjaunojot. 

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

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

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Pēc norādīta un saskaņā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir palielināma, 

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

ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra 

lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,2292 ha platībā nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

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

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

kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā 

īpašuma nodokli.  

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līguma projekta 

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 134 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 7. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,05 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

“Čūreikas”, Tērvetes  pagastā, konstatēja:   

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

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

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

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

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

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļas “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,1 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 1. janvāra; 

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

kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 135 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 8. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 09. septembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,1 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

“Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Zelmeņu centrs”, Tērvetes 

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,1 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

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

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

2020. gada 17. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 

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

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

 

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

pašvaldībai piekritīgās, neiznomātās zemes vienības daļas “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/ 0,1 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

1.2. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 1. janvāra; 

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

kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 136 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 9. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīgā, apbūvētā zemes īpašuma daļu “Estrāde”, Tērvete, Tērvetes  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,47 ha platībā, nomu, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Estrāde”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, 7,96 ha platībā, daļēji (0,47 ha platībā), turpmāk tekstā - zemes gabals, saskaņā ar 

2015. gada 25. februārī noslēgto zemes nomas līgumu, ir iznomāts /Vārds Uzvārds/ tiesiskajā 

valdījumā un lietojumā esošās ēkas, kas atrodas uz zemes gabala, uzturēšanai. 2020. gada 31. 

decembrī noslēgtā zemes nomas līguma darbības termiņš beidzas.  

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

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

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

Pēc norādītā, minētais nomas līgums ar /Vārds Uzvārds/ ir pagarināms, to pārjaunojot. 

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

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

Uz zemes gabala atrodošā ēka nav ierakstīta zemesgrāmatā. 

Pēc norādīta un saskaņā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir palielināma, 

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

ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, apbūvētās zemes vienības daļas “Estrāde”, Tērvete, 

Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,47 ha platībā nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

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

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

kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā 

īpašuma nodokli.  

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” atbilstoša zemes nomas līguma projekta 

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 137 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 10. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes īpašumu “Pagasta zeme Inčos”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 0,843 ha platībā, 

konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Pagasta zeme Inčos”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas zemes vienības 0,843 ha 

platībā ar /kadastra apzīmējums/ (turpmāk tekstā - zemes gabals), šobrīd nav iznomāts un nav 

nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, kamdēļ būtu 

atsavināms vai iznomājams.  

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

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

informācija par iznomājamo zemes vienību īpašumā “Pagasta zeme Inčos”, Tērvetes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. un 29.8. punktam, nav 

nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

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

EUR/ha apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksas apmērs 

nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

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

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

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

2020. gada 17. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 

http://www.tervetesnovads.lv/
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(D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

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

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās, neiznomātās zemes vienības “Pagasta zeme Inčos”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,843 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1 zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

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

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 138 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 11. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes īpašumu “Graudiņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, 0,8552 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 Augstkalnes pagastā ir noteikts 130,00 EUR par 

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

un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

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

 

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

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

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,8552 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; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 139 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 12. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Zelmeņu attīrīšanas ietaises”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 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 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Zelmeņu attīrīšanas ietaises”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 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; 
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1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 140 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 13. §) 

 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienību “Zvaniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 3,4 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 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Zvaniņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 3,4 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 
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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. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 141 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 14. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 1,0 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 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski 

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

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Magones”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,0 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 
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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. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 142 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 15. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 12. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,02 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. 

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

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

maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet 

ne mazāk kā 7 eiro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,02 ha platībā, nomu, nosakot: 



45 

 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecības - mazdārziņš; 

1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 

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

kā 7 eiro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 143 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 16. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 09. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,06 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. 

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

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

maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet 

ne mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. 

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

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,06 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 

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

kā 7 euro; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 144 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 17. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 09. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,06 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

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

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,06 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 

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

kā 7 eiro gadā; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 145 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 18. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 12. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,06 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

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

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,06 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 

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

kā 7 eiro gadā; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

   

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 146 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 19. §) 

 

 

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 “Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

0,85 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 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Silkalni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļas 0,85 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; 
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1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 147 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 20. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 14. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,02 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

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

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,02 ha platībā, nomu, nosakot: 

1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 
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1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 

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

kā 7 eiro gadā; 

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

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

sagatavošanu. 

3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

   

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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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 24. septembrī                                                                                      Nr. 148 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 21. §) 

 

 

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komiteja iesniegto lēmuma 

projektu par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošu no vienas apbūvētas zemes vienības 17,27 ha 

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

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

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

nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nosaukumu uz 

“Skuju dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un šāds nosaukums nekustamajiem 

īpašumiem Tērvetes pagastā nav piešķirts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 

ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, atklāti 

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

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

 

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

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

dzirnavas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

   

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 149 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 24. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” - 4 atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 14. jūlija iesniegumu ar 

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

- 4, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk norādīto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

        Dzintra Naujika uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 4, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 53,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 539/2663 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi. 

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 

71, ir noteikta 1700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 747,00 EUR (septiņi simti četrdesmit septiņi euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

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

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

PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

īpašumu Nr. 4, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par 

cenu 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

 2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 02. novembrim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

  

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 150 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 25. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Lejnieki” atsavināšanu 

 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

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

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu. 

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Tērvetes novada 

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

pagasts, Tērvetes novads, sastāvoša no vienas apbūvētas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ ar kopīgo platību 3,5 ha, par ko Tērvetes pagasta zemesgrāmatā atvērts /nodalījuma 

numurs/ un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz nekustamais īpašums „Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaņā ar 

noslēgto zemes nomas līgumu, ir nodots nomas lietošanā /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

Uz zemes vienības „Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ar /kadastra apzīmējums/, 

atrodas /Vārds Uzvārds/ piederošs, Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/ 

reģistrēts, ēku (būvju) nekustamais īpašums „Lejnieki”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, kas sastāv no sešām ēkām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/. 

2020. gada 24. jūlijā Tērvetes novada dome ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ ierosinājumu 

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lejnieki”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu. 

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 4. punkta 

noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu uz kura atrodas ēka (būve). 

Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem /Vārds Uzvārds/ ir tiesības ierosināt nekustamā 

īpašuma „Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

 Ņemot vērā apstākli, ka minētais zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo 

funkciju izpildei, lai lietderīgāk rīkotos ar pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā 

pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 

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

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

cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 

īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Saskaņā ar augstāk minētā zemes gabala 2020. gada 07. septembrī veikto tirgus novērtējumu, 

ko atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem veicis SIA “INTERBALTIJA” vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā 

īpašuma „Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 003 0100, tirgus 

vērtība ir noteikta 21 100,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts euro 00 centi) apmērā.  

Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11. punktu, līdz 

brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt 

zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā 

zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī. 

Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

aktuālā kadastrālā vērtība 2020. gadā ir 9265,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit pieci 

euro 00 centi). 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

datiem,  nekustamā īpašuma „Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastrālā vērtība 

uz 2007. gada 31. decembri nav nosakāma. 

Ievērojot norādīto nekustamais īpašums „Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināms par cenu 21 100,00   EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts euro 00 centi) 

apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4., 5., 8., 9., 10., 11. un 37. pantiem, Pārejas noteikumi 11. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu 

komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Lejnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pārdodot to par nosacīto cenu 

21 100,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

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

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

 

  

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 

 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103012005061632779&Hash=
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 151 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 26. §) 

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 7 atsavināšanu 

 

 

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

viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Spīdolas” - 7, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 7 “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 7220/116630 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 7, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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         2020. gada 10. septembrī ir noslēgta VIENOŠANĀS starp pilngadīgajiem /Vārds 

Uzvārds/ ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā, dzīvokli īpašumā iegūst 

/Vārds Uzvārds/.           

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs . 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 7, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 

71, ir noteikta 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 2080,00 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit  euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

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

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

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

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

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 7, “Spīdolas”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 04. novembrim 

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

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

  

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 152 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 27. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Labrenči”- 47 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

        Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu 

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

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

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

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

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

gada 17. septembra lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  9 (D. 

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

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

 

    Apstiprināt 2020. gada 13. augustā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu “Labrenči” - 47, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, mantas nosolītājam SIA /Nosaukums/,  /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 

8 300,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti euro 00 centi). 

 

  

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 153 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 28. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 12 900,00 EUR (divpadsmit tūkstoši 

deviņi simti euro 00 centi). 

 

  

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 154 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 31. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Druķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

     Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

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

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

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

un 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 17. septembra lēmumu, Tērvetes novada 

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

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

NOLEMJ: 
 

   Apstiprināt 2020. gada 13. augustā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Druķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

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

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

/personas kods/, par tā nosolīto cenu 2 600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro 00 centi). 

 

  

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 24. septembrī                                                                                      Nr. 155 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 32. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Druķīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

      Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

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

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

uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 17. septembra 

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

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

ATTURAS - nav, Madarai Dargužai , saskaņā ar likumu saskaņā ar likumu “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

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

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

atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Druķīši”, Bukaišu 

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

saimniecība /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto cenu 45 000,00 EUR 

(četrdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi). 

  

     

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 

 



67 

 

 

 

 

 

 

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 24. septembrī                                                                                      Nr. 156 

                                                                                                                   (protokols Nr. 16, 36. §) 

 

 

Par aizņēmumu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. 

gadam (ERAF) projekta Nr. LLI-453 realizācijai 

 

 

      2020. gada 10. jūnijā tika apstiprināts projekts Nr. LLI - 453 „Following Traces of 

Livonian Crusade in Western Semigallia”/ „Traces of Crusades” („Sekojot Livonijas ordeņa 

krustnešu gājienam rietumu Zemgalē”), kurā kā projekta īstenošanas partneris ar kopējām 

projekta īstenošanas izmaksām 243 630,35 EUR apmērā, tai skaitā projekta īstenošanas 

līdzfinansējuma izmaksām 36 579,73 EUR, ir iesaistīta Tērvetes novada pašvaldība. 

Lai sekmīgi realizētu projektu, kura ietvaros paredzēts veikt Valsts nozīmes arheoloģijas 

pieminekļa  “Tērvetes viduslaiku pils” pilsdrupu konservāciju, 2021.gadā  nodrošināms projekta 

aktivitātes „Pilsdrupu konservācija” īstenošanai nepieciešamais   finansējums 166 857,07 EUR 

apmērā. Aktivitātes īstenošanai kopējais plānotais finansējums sastāda 179 038,59 EUR, tai 

skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 12 181,52 EUR. 

2020. gada 14. jūlijā  ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu starp atbildīgo iestādi 

– Žagares reģionālā parka direkciju (LT) un sadarbības iestādēm -  Tērvetes novada pašvaldību, 

Dobeles novada pašvaldību, Jonišķu vēstures un kultūras muzeju (LT) un NVO „Dabas 

mantojuma fonds” (LT). 

Projekta īstenošanas priekšfinansējumam un līdzfinansējumam Tērvetes novada 

pašvaldībai ir iespēja ņemt aizņēmumu Valsts kasē, pirms tam saņemot Pašvaldības aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļauju šāda aizņēmuma ņemšanai. 

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

27. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2020. gadam” 13. 

pantu,  likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību" 45. pantu un LR MK 10.12.2019. 

noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, ievērojot 

Tērvetes novada domes  2019. gada 8. jūlija sēdes lēmumu Nr. 11 (1. §)  un Finanšu komitejas 

2020. gada 24. septembra lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 

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

Miķelsons, I. Vēveris),  PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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     1.  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt 

atļauju un ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 167 000,00 EUR (viens simts sešdesmit septiņi 

tūkstoši euro 00 centi) apmērā Interreg V-A Latvijas un Lietuvas Programmas 2014.-

2020.gadam (ERAF) projekta Nr.LLI- 453 „Following Traces of Livonian Crusade in Western 

Semigallia”/ „Traces of Crusades” („Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu 

Zemgalē”) aktivitātes „Pilsdrupu konservācija” īstenošanai (līdzfinansējuma un 

priekšfinansējuma nodrošināšanai).   

     2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 2021. gada 15. decembrim.   

     3.  Aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem  ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu no līguma 

noslēgšanas brīža, aizņēmuma atmaksu garantējot no Tērvetes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

     4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.  

 

     

    Domes priekšsēdētāja                                                                                       D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 24. septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 16, 22. §) 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 7 

 “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 21. panta  

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu  
 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos      

Nr. 8 „Tērvetes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus 

grozījumus: 
 

     1. Aizstāt  Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktā vārdu “vidusskola” ar vārdu “pamatskola”.  

 

2. Papildināt Saistošo noteikumu 13.punktu ar 13.12. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“13.12. apstiprina visa veida iekšējos normatīvos aktus.”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika                
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Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7  

„Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2019. gada 31. oktobra 

lēmumu ar 2020. gada 31. augustu  Augstkalnes vidusskola tiek 

pārveidota (reorganizēta) par Augstkalnes pamatskolu, līdz ar to 

ir nepieciešams arī mainīt šīs izglītības iestādes nosaukumu 

pašvaldības nolikumā.  

Papildus tam ir konstatēts, ka pašvaldības nolikumā ir 

nepieciešams precizēt domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu, 

papildinot nolikumā noteikto domes priekšsēdētāja pilnvaru 

apjomu ar tiesībām apstiprināt visa veida iekšējos normatīvos 

aktus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz mainīt izglītības iestādes nosaukumu 

no “Augstkalnes vidusskola” uz “Augstkalnes pamatskola”, kā 

arī paredz papildināt Tērvetes novada pašvaldības nolikumā 

noteikto domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu, papildinot 

nolikumā noteikto domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu ar 

tiesībām apstiprināt visa veida iekšējos normatīvos aktus.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                    D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 24. septembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 16, 34. §) 

 

 

Noteikumi 

 ”Grozījumi 2020. gada 27. augusta  noteikumos  “Tērvetes novada pašvaldības  

nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta  

pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4. punktu 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada 27.augusta  noteikumos  “Tērvetes novada 

pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība”, turpmāk tekstā - Noteikumi, šādus 

grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72. panta  pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4. 

punktu”. 

 

  2. Izteikt  Noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 24. septembra lēmumu 

(protokols Nr. 16, 30. §) 

 

     

Saistošie noteikumi Nr. 8 
Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 981 406 euro 

apmērā”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 7 158 209 euro 

apmērā.” 

4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums). 

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 

„3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 

1.janvāri 1 936 929 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai 140 202 

euro un līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 31. decembri 619 924 euro apmērā. (3. pielikums)” 

6. Izteikt saistošo noteikumu 3. Pielikumu jaunā redakcijā (3. Pielikums). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                       D. Reinika 
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1. pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. gadam 

uz 30.04.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5766429,00 214977,00 5981406,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 0,00 10000,00 10000,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 0,00 10000,00 10000,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 0,00 10000,00 10000,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 107000,00 131395,00 238395,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 17000,00 81830,00 98830,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 90000,00 49565,00 139565,00 

    Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas     13.2.2.0. 10000,00 49565,00 59565,00 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 17.0.0.0. 0,00 46769,00 46769,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 0,00 46769,00 46769,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1197997,00 10963,00 1208960,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1197997,00 10963,00 1208960,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)     18.6.3.0. 161609,00 10963,00 172572,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1193378,00 15850,00 1209228,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1193378,00 15850,00 1209228,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem     21.3.9.0. 1140700,00 15850,00 1156550,00 
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2. pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

30.04.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6953838,00 204371,00 7158209,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2872320,00 115793,00 2988113,00 

  Atalgojums   1100 2214386,00 93323,00 2307709,00 

    Mēnešalga     1110 2065589,00 93323,00 2158912,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 144597,00 0,00 144597,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata     1150 4200,00 0,00 4200,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 657934,00 22470,00 680404,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas     1210 547234,00 22470,00 569704,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     1220 110700,00 0,00 110700,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2382581,00 13984,00 2396565,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni   2100 5738,00 -886,00 4852,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni     2110 2404,00 -1006,00 1398,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2120 3334,00 120,00 3454,00 

  Pakalpojumi   2200 1038957,00 -7760,00 1031197,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 15505,00 0,00 15505,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 268458,00 9100,00 277558,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu     2230 160902,00 -10280,00 150622,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 539888,00 4350,00 544238,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 17270,00 800,00 18070,00 

    Īre un noma     2260 5720,00 -2200,00 3520,00 

    Citi pakalpojumi     2270 26214,00 -9530,00 16684,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas 

maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem     2280 5000,00 0,00 5000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 1049796,00 2786,00 1052582,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 106710,00 -919,00 105791,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 179907,00 56,00 179963,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki 

un to uzturēšana     2340 31650,00 0,00 31650,00 
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    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 93476,00 2671,00 96147,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana     2360 625066,00 978,00 626044,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 10947,00 0,00 10947,00 

    Pārējās preces     2390 2040,00 0,00 2040,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4441,00 0,00 4441,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 283649,00 19844,00 303493,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 282849,00 19844,00 302693,00 

    Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām 

sankcijām     2520 800,00 0,00 800,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 -8246,00 5754,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem   3200 14000,00 -8246,00 5754,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 14000,00 -8246,00 5754,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1362437,00 82840,00 1445277,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 500,00 12087,00 12587,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 500,00 0,00 500,00 

    Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 0,00 12087,00 12087,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1361937,00 70753,00 1432690,00 

    Zeme un būves     5210 16550,00 2387,00 18937,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 5900,00 14522,00 20422,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 143582,00 -1489,00 142093,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 635705,00 17,00 635722,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 560200,00 55316,00 615516,00 

Sociālie pabalsti 6000 160647,00 0,00 160647,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 131377,00 0,00 131377,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā     6240 7767,00 0,00 7767,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā     6250 20560,00 0,00 20560,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā     6260 3100,00 0,00 3100,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 9100,00 0,00 9100,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 90850,00 0,00 90850,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 0,00 0,00 0,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā     6320 0,00 0,00 0,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 0,00 0,00 0,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 29270,00 0,00 29270,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 1980,00 0,00 1980,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 27290,00 0,00 27290,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 161853,00 0,00 161853,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 161853,00 0,00 161853,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 159800,00 0,00 159800,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts 

budžetu     7240 28,00 0,00 28,00 
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    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām, budžeta nefinansētām iestādēm     7270 2025,00 0,00 2025,00 
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3. pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

29.04.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

IV FINANSĒŠANA - kopā   1187409,00 -10606,00 1176803,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1327611,00 -10606,00 1317005,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 1327611,00 -10606,00 1317005,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

    F22010000 

AS 1936929,00 0,00 1936929,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

    F22010000 

PB 609318,00 10606,00 619924,00 

Aizņēmumi F40020000 -140202,00 0,00 -140202,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 140202,00 0,00 140202,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa     F40320020 140202,00 0,00 140202,00 
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 PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 

 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” 

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes 

analīzi uz 2020. gada 24. septembri Pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumos apkopoti 

sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 214 977 euro. 

 

Tabula nr.1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2020. gada 24. septembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

30.04 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2020. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5766429,00 214977,00 5981406,00 

   Budžeta ieņēmumi   3749912,00 179314,00 3929226,00 

    Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 107000,00 131395,00 238395,00 

      Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 17000,00 81830,00 98830,00 

      Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 90000,00 49565,00 139565,00 

        Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 

    

13.2.2.0. 10000,00 49565,00 59565,00 

    No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0. 0,00 46769,00 46769,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 0,00 46769,00 46769,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 2461,00 1150,00 3611,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 2461,00 1150,00 3611,00 
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        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 0,00 1150,00 1150,00 

  31 Mājokļu apsaimniekošana   130620,00 14700,00 145320,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 130620,00 14700,00 145320,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 130620,00 14700,00 145320,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 111620,00 14700,00 126320,00 

  67.1 Dabas resursu nodoklis   0,00 10000,00 10000,00 

    NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 0,00 10000,00 10000,00 

      Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 0,00 10000,00 10000,00 

        Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 0,00 10000,00 10000,00 

  97 Tērvetes pilsdrupu konservācija   0,00 10963,00 10963,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 0,00 10963,00 10963,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 0,00 10963,00 10963,00 

        Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 0,00 10963,00 10963,00 

 

Ieņēmumi palielināti: 

 Par 49 565 EUR ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas; 

 Par 81 830 EUR ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas; 

 Par 46 769 EUR LatLit projekta Nr. LLI-302 ieņēmumi, „Drošas pierobežas”; 

 Par 1150 EUR saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo 

īpašumu (ielu apgaismojuma sadales skapis); 

 Par 10 000 EUR dabas resursu nodokļa ieņēmumi; 

 Par 14 700 EUR ieņēmumi par maksas komunālo pakalpojumu sniegšanu; 

 Par 10 963 EUR ieņēmumi no LatLit projekta Nr.LLI-453, Tērvetes pilsdrupu 

konservācija. 

 

1.2. Izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 204 371 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem.  

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

30.04 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2020. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6953838,00 204371,00 7158209,00 

  1 Administrācija   324374,00 -11374,00 313000,00 

    Atlīdzība 1000 232473,00 -10424,00 222049,00 
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      Atalgojums   1100 178334,00 -8400,00 169934,00 

        Mēnešalga     1110 169326,00 -8400,00 160926,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 54139,00 -2024,00 52115,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 45131,00 -2024,00 43107,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 4500,00 -950,00 3550,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 4000,00 -950,00 3050,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 4000,00 -950,00 3050,00 

  15 Kultūras nams   143342,00 45000,00 188342,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 63981,00 -5718,00 58263,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 22427,00 -5718,00 16709,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 19627,00 -5718,00 13909,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 50718,00 50718,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 50718,00 50718,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 0,00 5718,00 5718,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 0,00 45000,00 45000,00 

  2 Augstkalnes pagasta pārvalde   62161,00 950,00 63111,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 950,00 950,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 950,00 950,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 0,00 950,00 950,00 

  24 Bukaišu tautas nams   30477,00 -2000,00 28477,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 9940,00 -2000,00 7940,00 

      Pakalpojumi   2200 6620,00 -2000,00 4620,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 6265,00 -2000,00 4265,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   22134,00 -9530,00 12604,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 22134,00 -9530,00 12604,00 

      Pakalpojumi   2200 22134,00 -9530,00 12604,00 

        Citi pakalpojumi     2270 22134,00 -9530,00 12604,00 

  30 Labiekārtošana   501372,00 46584,00 547956,00 

    Atlīdzība 1000 306521,00 -11810,00 294711,00 

      Atalgojums   1100 236036,00 -9517,00 226519,00 

        Mēnešalga     1110 225057,00 -9517,00 215540,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 70485,00 -2293,00 68192,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 59506,00 -2293,00 57213,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 75049,00 11224,00 86273,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 25621,00 4000,00 29621,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 415,00 1500,00 1915,00 
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        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 3196,00 2500,00 5696,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 22331,00 7224,00 29555,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 22331,00 7224,00 29555,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 119802,00 47170,00 166972,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 0,00 8198,00 8198,00 

        Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 0,00 8198,00 8198,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 119802,00 38972,00 158774,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 0,00 9530,00 9530,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 104802,00 29442,00 134244,00 

  31 Mājokļu apsaimniekošana   19566,00 36985,00 56551,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 19566,00 36985,00 56551,00 

      Pakalpojumi   2200 19076,00 4700,00 23776,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 0,00 4700,00 4700,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 32285,00 32285,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 32285,00 32285,00 

  32 Transports   29690,00 1100,00 30790,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 29190,00 1100,00 30290,00 

      Pakalpojumi   2200 12730,00 400,00 13130,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 0,00 300,00 300,00 

        Īre un noma     2260 10,00 100,00 110,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 16460,00 700,00 17160,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 60,00 400,00 460,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 500,00 300,00 800,00 

  35 Atkritumu savākšana   6600,00 2500,00 9100,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 6600,00 2500,00 9100,00 

      Pakalpojumi   2200 6600,00 2500,00 9100,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 0,00 2500,00 2500,00 

  36 Ūdensapgāde novadā   34307,00 3388,00 37695,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 34307,00 588,00 34895,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 795,00 588,00 1383,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 795,00 588,00 1383,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 2800,00 2800,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 0,00 2800,00 2800,00 

        Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 0,00 2800,00 2800,00 

  37 Ielu apgaismojums   44233,00 25399,00 69632,00 
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    Preces un pakalpojumi 2000 20233,00 5170,00 25403,00 

      Pakalpojumi   2200 17764,00 1150,00 18914,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 85,00 1150,00 1235,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 2469,00 -742,00 1727,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 2469,00 -742,00 1727,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 4762,00 4762,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 4762,00 4762,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 24000,00 20229,00 44229,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 0,00 1089,00 1089,00 

        Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 0,00 1089,00 1089,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 24000,00 19140,00 43140,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 24000,00 19140,00 43140,00 

  46 Tērvetes pagasta pārvalde   32610,00 -1877,00 30733,00 

    Atlīdzība 1000 25690,00 -1877,00 23813,00 

      Atalgojums   1100 19800,00 -1513,00 18287,00 

        Mēnešalga     1110 18897,00 -1513,00 17384,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 5890,00 -364,00 5526,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 4987,00 -364,00 4623,00 

  47 Finansējums biedrībām   14000,00 -8246,00 5754,00 

    Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 -8246,00 5754,00 

      Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 14000,00 -8246,00 5754,00 

        Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 14000,00 -8246,00 5754,00 

  54 Katlu māja Labrenči   27100,00 -11500,00 15600,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 13100,00 2500,00 15600,00 

      Pakalpojumi   2200 2165,00 2500,00 4665,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 0,00 2500,00 2500,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 14000,00 -14000,00 0,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 14000,00 -14000,00 0,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 14000,00 -14000,00 0,00 

  56 Katlu māja Līdumi /Kroņauce/   60300,00 3900,00 64200,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 60300,00 3900,00 64200,00 

      Pakalpojumi   2200 59500,00 3900,00 63400,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 59500,00 3900,00 63400,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   169766,00 6153,00 175919,00 

    Atlīdzība 1000 87248,00 6153,00 93401,00 
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      Atalgojums   1100 67498,00 4958,00 72456,00 

        Mēnešalga     1110 64686,00 4958,00 69644,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 19750,00 1195,00 20945,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 16938,00 1195,00 18133,00 

  60 Zvaniņu ēkas jumta nomaiņa   114162,00 -53022,00 61140,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 19813,00 -9748,00 10065,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 19813,00 -9748,00 10065,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 19813,00 -9748,00 10065,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 94349,00 -43274,00 51075,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 94349,00 -43274,00 51075,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 94349,00 -43274,00 51075,00 

  67.1 Dabas resursu nodoklis   0,00 21329,00 21329,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 0,00 4208,00 4208,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 0,00 613,00 613,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 0,00 613,00 613,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 0,00 3595,00 3595,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 0,00 3595,00 3595,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 17121,00 17121,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 17121,00 17121,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 0,00 17121,00 17121,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   207253,00 96873,00 304126,00 

    Atlīdzība 1000 123292,00 96873,00 220165,00 

      Atalgojums   1100 95644,00 78067,00 173711,00 

        Mēnešalga     1110 91931,00 78067,00 169998,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 27648,00 18806,00 46454,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 23935,00 18806,00 42741,00 

  78 Kroņauces stadiona pārbūve   284541,00 46265,00 330806,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 49000,00 7215,00 56215,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 49000,00 7215,00 56215,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 49000,00 7215,00 56215,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 235541,00 39050,00 274591,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 235541,00 39050,00 274591,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 235541,00 39050,00 274591,00 

  8 Augstkalnes v-skola   353200,00 40131,00 393331,00 



84 

 

    Atlīdzība 1000 170505,00 36831,00 207336,00 

      Atalgojums   1100 132085,00 29681,00 161766,00 

        Mēnešalga     1110 126766,00 29681,00 156447,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 38420,00 7150,00 45570,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 33101,00 7150,00 40251,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 127995,00 3300,00 131295,00 

      Pakalpojumi   2200 37320,00 3300,00 40620,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 10250,00 2500,00 12750,00 

        Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 420,00 800,00 1220,00 

        Zeme un būves     5210 5000,00 2387,00 7387,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 14700,00 -2387,00 12313,00 

  93 Lat.LIt projekts -ugunsdz.mašīna   1358,00 3229,00 4587,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 821,00 77,00 898,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 821,00 77,00 898,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 821,00 77,00 898,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 3152,00 3152,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 3152,00 3152,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 0,00 3152,00 3152,00 

  96 Gājēju celiņš gar autoceļu Bauska- 

Dobele   341287,00 -78223,00 263064,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 52950,00 -12537,00 40413,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 52950,00 -12537,00 40413,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 52950,00 -12537,00 40413,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 288337,00 -65686,00 222651,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 288337,00 -65686,00 222651,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 288337,00 -65686,00 222651,00 

  97 Tērvetes pilsdrupu konservācija   0,00 357,00 357,00 

    Atlīdzība 1000 0,00 47,00 47,00 

      Atalgojums   1100 0,00 47,00 47,00 

        Mēnešalga     1110 0,00 47,00 47,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 0,00 310,00 310,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 0,00 144,00 144,00 

        Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 0,00 24,00 24,00 

        Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 0,00 120,00 120,00 

      Pakalpojumi   2200 0,00 110,00 110,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 0,00 110,00 110,00 
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      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 0,00 56,00 56,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 0,00 56,00 56,00 

 

  

No struktūrvienības Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirts finansējums 9530 EUR 

apmērā videonovērošanas kameru uzstādīšanai Tērvetes novadā. 

Veikta izdevumu pārdale starp struktūrvienībām: 

 139 857 EUR – precizēts nepieciešamais finansējums pedagogu atalgojumam; 

 19 844EUR – precizēts pievienotās vērtības nodokļa nepieciešamais finansējums; 

 2000 EUR – Bukaišu ciema ielu  apgaismojuma atjaunošanas projektēšanai (gar 

pašvaldības ceļu uz daudzdzīvokļu mājām); 

 950 EUR – Augstkalnes PP tehnoloģisko iekārtu iegādei; 

 45 000 EUR – Tērvetes kultūras nama zāles remontam. 

Izdevumi palielināti: 

 Par 3300 EUR ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai 

Augstkalnes pamatskolā; 

 Par 7500 EUR  pašvaldības ceļa un gājēju celiņa rekonstrukcijas projektēšanai 

(pašvaldības ceļa TE50 asfalta seguma atjaunošana Zelmeņu ciemā, gājēju celiņa 

atjaunošana gar pašvaldības ceļu TE2  Kroņauces ciemā);  

 Par 3388 EUR kanalizācijas pieslēguma projektēšanai Zelmeņu ciemā;  

 Par 25 399 EUR  ielu apgaismojuma izbūve uz RC Tērvete, ielu apgaismojuma līnijas 

pagarināšanas projekta izstrāde Kroņaucē; saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas 

sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu (ielu apgaismojuma sadales skapis); 

 Par 46 265 EUR Kroņauces stadiona 3. kārtai; 

 Par 35 364 EUR gājēju celiņa izbūvei gar autoceļu V1112 (no veikala Elvi gar Tērvetes 

kapiem 308 m);  

 Par 21 329 EUR notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (ietaišu) izbūvi ”Zelmeņi”, Tērvetes 

pag. 

Domes priekšsēdētāja                 D. Reinika 

 


