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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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 

 

06.11.2020                                                                                                              Nr. 19 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 16.00 

Sēde atklāta plkst. 16.00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu  

2. Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par dzīvokļa īpašuma “Silkalni“ - 5 atsavināšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr.9 ”Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

6.  Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” - 21 atsavināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē ekonomiste Sandra Latiša 

 

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

Sirsone, Madara Darguža, Indriķis Vēveris, Ainārs Miķelsons 

 

Sēdē nepiedalās: Arvīds Bruss – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina ekonomisti Sandru Latišu apstiprināt par sēdes protokolisti.  

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt ekonomisti Sandru Latišu par sēdes protokolisti 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 6 jautājumiem 
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       Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, 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 6 jautājumiem 

 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu  

D. Reinika 

 

    Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu, Tērvetes novada nolikumu "Par 

Tērvetes novada domes apbalvojumiem", Tērvetes novada pašvaldības apbalvošanas komisijas 

2020. gada 26. oktobra sēdes lēmumu,  2020. gada 6. novembra  Finanšu komitejas lēmumu, 

Tērvetes novada dome:  

     atklāti vārdiski balsojot par lēmuma projekta 1. punktu : PAR – 8 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

ATTURAS – nav , NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt Tērvetes novada domes  ATZINĪBAS RAKSTU: 

1.1.   Jānim KALNIŅAM         - nominācijā „Mūža ieguldījums” 

1.2.   Montai MANTROVAI    - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

1.3.   Signei VINTEREI            - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā   aprūpe” 

1.4.   Inai VILBERTEI             - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

 

   atklāti vārdiski balsojot par  lēmuma projekta 2. un 3. punktu: PAR – 7  (D. Reinika, S. 

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

ATTURAS - nav, Dzintrai Sirsonei saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

2. Piešķirt Tērvetes novada domes  GODA DIPLOMU:  

2.1. Andai  SIRSONEI  - nominācijā „Sabiedriskā darbība” 

2.2. Gitai  ČIGĀNEI  - nominācijā „Izglītība” 

2.3. Janīnai  OLŠAUSKAI  - nominācijā „Tautsaimniecība” 

2.4. Andai  MILTAI  - nominācijā „Tautsaimniecība” 

2.5. Ilzei  KALNIŅAI  - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

2.6. Inesei  KULBERGAI  - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

2.7. Sanitai  IVANOVAI  - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

2.8. Sanitai  GORBUNOVAI  - nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” 

 

  3. Pamatojoties uz nolikuma "Par Tērvetes novada domes apbalvojumiem"   2.1. punktu,  reizē 

ar Atzinības raksta pasniegšanu piešķirt dāvinājumu EUR 75,-  (septiņdesmit pieci euro 00 

centi),  nominācijā „Mūža ieguldījums” – EUR 150.00 apmērā. 
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2. paragrāfs 

Par  SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi SAC ”Tērvete” direktores Signes Vinteres  2020. gada 

28. oktobra    iesniegumu  Nr. 1-16/270  “Par štatu izmaiņām”. Sakarā ar to, ka centrā tiek 

ievietoti klienti ar aizvien smagākām diagnozēm un veselības problēmām, ir  radusies 

nepieciešamība papildus piesaistīt personālu klientu pavadīšanai uz ārstniecības iestādēm. 

Lūgums atļaut izveidot papildu amata vienību aprūpētājs – divas slodzes, nosakot algas likmi 

EUR 500,00  mēnesī. Atalgojuma izmaksas tiks segtas no SAC ”Tērvete” budžeta līdzekļiem. 

    Ievērojot minēto un saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, saskaņā ar 2020. gada 6. 

novembra Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot:          

PAR – 8 (D. Reinika, 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. novembri     SAC ”Tērvete”   tiek palielināta aprūpētāja  štata 

vienība  par  divām slodzēm.  

   2.  Apstiprināt grozījumus  Tērvetes novada domes 2019. gada  31. janvāra  sēdē apstiprinātajā  

SAC ”Tērvete” štatu sarakstā, štatu saraksta  “Apkalpojošais personāls”  štata vienībai  

“Aprūpētājs”  skaitli  “40”  aizstājot ar skaitli “42”. 

  3.  Apstiprināt  SAC ”Tērvete”  konsolidēto štatu sarakstu  ar  2020. gada  1. novembri 

(pielikumā).  

 

 

 

3. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, 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. 198 “Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

4. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Silkalni“ - 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, 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. 199 “Par dzīvokļa īpašuma “Silkalni” - 5 atsavināšanu” 
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5. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 9 

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

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
 

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

pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 6. novembra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 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. 9 „Grozījums 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. 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” - 21 atsavināšanu 

D. Reinika 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, 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. 200 “Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2” - 21 atsavināšanu” 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.10 

 

Sēdes vadītāja                                                                                            D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  09.11.2020 

 

 

Protokoliste                                                                                                  S. Latiša 
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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 6. novembrī                                                                                             Nr. 198 

                                                                                                                   (protokols Nr. 19, 3. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Vecrubeņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

      

     Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Vecrubeņi”, 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, Finanšu komitejas 2020. gada 6. 

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

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

      Apstiprināt 2020. gada 15. oktobrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Vecrubeņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, Augstkalnes pagasta 

/Nosaukums/ zemes zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās 

nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 13 200,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi 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 6. novembrī                                                                                             Nr. 199 

                                                                                                                   (protokols Nr. 19, 4. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Silkalni“ - 5 atsavināšanu 

 

      

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viņai 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Silkalni” - 5, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

dzīvokļa īpašumu Nr. 5, “Silkalni”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 28,6 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 286/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, šķūņa 

ar pagrabu /kadastra apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Silkalni” - 5, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir nostiprinātas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.  

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Silkalni”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

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

Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

Pret /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 5, “Silkalni”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ober Haus 

Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro 00 

centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1281,00 EUR (viens tūkstotis divi simti  

astoņdesmit viens euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā 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 6. novembra 

lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 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. 5, “Silkalni”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par 

cenu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 04. decembrim 

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 6. novembrī                                                                                             Nr. 200 

                                                                                                                   (protokols Nr. 19, 6. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2“ - 21 atsavināšanu 

 

      

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viņai 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Sanatorija 2” - 21, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

dzīvokļa īpašumu Nr. 21, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu 

no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 20,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 1910/83420 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un 

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Sanatorija 2” - 21, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir nostiprinātas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

 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. 21, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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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.   

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. 21, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ober 

Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi) apmērā, bet 

aktuālā kadastrālā vērtība ir 305,00 EUR (trīs simti  pieci euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā 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, 2020. gada 6. novembra Finanšu komitejas 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. Reinika, 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. 21, “Sanatorija 2”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot 

to par cenu 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2020. gada 04. decembrim 

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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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 6. novembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 19, 5. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 9 

 “Grozījums 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, šādu grozījumu: 
 

Izteikt Saistošo noteikumu 13.1 punktu šādā redakcijā:  

“13.1 Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā 

situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti 

pārvietošanās ierobežojumi, vai arī valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, domes 

priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa vai norādīto 

ierobežojumu laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 25.1 un 54.1 punktos 

minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētājs šādā gadījumā rīkojumā norāda, kādā veidā 

sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi (tiek nodrošināta 

domes vai komitejas sēdes translācija tiešsaistē pašvaldības tīmekļa vietnē vai domes vai 

komitejas sēdes video ieraksts tiek ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē.”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.Reinika 
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Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9  

„Grozījums Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 

“Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām” 34. un 

56. pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt 

attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības nolikumā. Tērvetes 

novada pašvaldības nolikumā šobrīd ir paredzēta iespēja organizēt 

komiteju un domes sēdes attālināti tikai laikā, kad valstī, valsts daļā 

vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai 

izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir 

noteikti pārvietošanās ierobežojumi, bet nav paredzēta iespēja 

organizēt komiteju un domes sēdes attālināti arī gadījumos, kad 

valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus. 

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot vērā 

noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos pasākumus, 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nepieciešams pārskatīt pašvaldības 

nolikuma saturu, paredzot nolikumā iespēju pašvaldības komiteju un 

domes sēdes organizēt attālināti arī gadījumos, kad valsts ir noteikusi 

pulcēšanās ierobežojumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar nosacījumu, kas paredz iespēja 

organizēt pašvaldības komiteju un domes sēdes attālināti arī 

gadījumos, kad valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus 

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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APSTIPRINĀTS 

   Ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 6. novembra   sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 19, 2. §) 

Sociālās aprūpes centra “Tērvete” 

štatu  saraksts no 2020. gada 1. novembra 

Nr. p. k. Amats pēc profesiju klasifikatora Slodze  

ADMINISTRĀCIJA 
1 Direktore (1343 01) 1,00 

2 Galvenais grāmatvedis (1211 01) 1,00 

3 Grāmatvedis (3313 10) 1,00 

4 Personāla speciālists (2423 07) 0,50 

5 Sekretāre (4120 01) 1,00 

   Kopā: 4,50 

VESELĪBAS  UN  SOCIĀLĀS  APRŪPES  PERSONĀLS 

6 Ārsts (2211 01) 0,25 

7 Galvenā medicīnas māsa (1342 05) 1,00 

8 Medicīnas māsa (3221 01) 5,50 

9 Māsu palīgs (5321 03) 2,00 

10 Sociālais rehabilitētājs (3412 02) 1,00 

11 Sociālais darbinieks (2635 04) 2,00 

12 Sociālais aprūpētājs (3412 01) 3,00 

13 Interešu pulciņa vadītājs (3435 28) 1,00 

14 Aprūpētāja (5322 02) 42,00 

15.  Podologs (2269 06) 0,50 

  Kopā: 56,25 

APKALPOJOŠAIS  PERSONĀLS 

15 Saimniecības māsa (5151 11) 1,00 

16 Friziere (5141 01) 0,50 

17 Veļas mazgātājs (9121 01) 2,00 

18 Apkopēja (9112 01) 7,00 

  Kopā: 10,50 

TEHNISKAIS  PERSONĀLS 

19 Pārvaldnieks (1349 01) 1,00 

20 Iepirkumu speciālists (3323 01) 0,50 

21 Automobiļa vadītājs (8322 01) 1,00 

22 Santehņiķis (7126 01) 1,00 

23 Elektriķis (7411 01) 0,50 

24 Dežurants (9629 05) 2,00 

25 Remontstrādnieks (9313 02) 2,00 

26 Sētnieks (9613 01) 1,00 

27 Dārznieks (6113 01)  1,00 

28 Apkures iekārtu operators (8182 13) 4,50 

 Kopā: 14,50   

 Pavisam kopā: 87,75 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      D. Reinika 


