
1 

 

 
 

 

 

 
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 

 

 

29.10.2020                                                                                                              Nr. 18 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

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

piešķiršanu 

2. Par nekustamā īpašuma „Mazrozītes” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Vidzemnieki” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

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 zemes nomas līguma pagarināšanu 

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
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23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

31. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

32. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

33. Iesnieguma izskatīšana 

34. Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu 

35. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

36. Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu 

37. Par nekustamā īpašuma “Dzīslas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

38. Par nekustamā īpašuma “Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

39. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

40. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

41. Par nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

42. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

43. Par nekustamā īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Indriķis Vēveris, Ainārs Miķelsons 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Tērvetes 

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

izglītības darba koordinatore Inita Roze, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 3 papildjautājumiem 

 

44. Par atbalstu Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045. gadam 

izstrādes uzsākšanai 

45. Par atbalstu Dobeles novada attīstības programmas  2021. – 2027. gadam izstrādes 

uzsākšanai 

46. Par ēdināšanas pabalstu izmaksu 

 

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: 

 

Papildināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 
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Domes priekšsēdētāja ierosina apstiprināt  darba kārtību ar 46 jautājumiem: 

 

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

piešķiršanu 

2. Par nekustamā īpašuma „Mazrozītes” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Vidzemnieki” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

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 zemes nomas līguma pagarināšanu 

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

31. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

32. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

33. Iesnieguma izskatīšana 

34. Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu 

35. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

36. Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu 

37. Par nekustamā īpašuma “Dzīslas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

38. Par nekustamā īpašuma “Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

39. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

40. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

41. Par nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 
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42. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

43. Par nekustamā īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

44. Par atbalstu Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045. gadam 

izstrādes uzsākšanai 

45. Par atbalstu Dobeles novada attīstības programmas  2021. – 2027. gadam izstrādes 

uzsākšanai 

46. Par ēdināšanas pabalstu izmaksu 

 

 

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 46 jautājumiem 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 

 2020. gada 29. oktobra ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*    Par  budžeta izpildi  

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 5 981 406 EUR  izpilde uz 2020.gada 

30.septembri ir 4 999 936 EUR, vai  84 %.  

 

 Tai skaitā : 

* nodokļu ieņēmumu plāns 2 356 874 EUR, izpilde 1 855 530 EUR (79 %); 

* nenodokļu ieņēmumu plāns 247 975 EUR, izpilde 470 784 EUR (190 %);  

* maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāns 1 209 228 EUR, izpilde 1 042 728 EUR (86 

%); 

* valsts un pašvaldību budžeta transfertu plāns 2 167 329 EUR, izpilde 1 630 894 EUR (75 %). 

      

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 61 %, izlietoti 4 352 142 EUR no plānotiem 

7 158 209 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 3 715 954 EUR t.i. 65 %,  bet 

kapitāliem izdevumiem 636 188 EUR, vai 44 % no plānotiem izdevumiem. 

 

Naudas līdzekļu atlikums  kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 2 480 246 EUR. Dāvinājumu 

un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir  8 014 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības Valsts kasei uz 2020.gada 30.septembri sastāda 1 609 063 EUR.  

Aizņēmumu atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām ir 34 034 EUR. 

Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz 30.septembrim sastāda 3 331 EUR.  

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 
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Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 

 2020. gada 3 ceturkšņos  
 

 

 

Kopējais finansējums 2020. gadā - 200 955,84 EUR 

 

*  25. septembrī noslēdzās cenu aptauja "Tehniskā projekta izstrāde autoceļa Te50 "Zelmeņi-

Krūklēni" asfaltbetona seguma atjaunošana Zelmeņu ciemā, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

saskaņā ar projektēšanas uzdevumu". Pieteikumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti - 

SIA"JOE" par 3200 EUR,  IK "N. Gailiša Projektu grupa" par 2650 EUR, bet SIA "Rūķis AG" par 

2300 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši 30.septembrī tika noslēgts projektēšanas pakalpojuma 

līgums ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Rūķis AG". Līguma izpildes termiņš 23. 

decembris. 

 

* 25. septembrī noslēdzās vēl viena cenu aptauja "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".  No trim saņemtajiem piedāvājumiem- SIA "JOE" par 2 150 EUR, IK "N.Gailiša 

Projektu grupa" par 1 900 EUR, piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza SIA "Rūķis AG"- par 1 

715 EUR, neieskaitot PVN. Tādējādi 30. septembrī tika parakstīts līgums par tehniskā projekta 

izstrādi ar SIA "Rūķis AG". Līguma izpildes termiņš 23. decembris. 

Darba nodoš. pieņ. akta Nr. 

(forma 2)  

Cet

. 

Augstkalnes 

pagasts 

(EUR) 

Bukaišu 

pagasts 

(EUR) 

Tērvetes 

pagasts 

(EUR)  

Bankas 

kom. 

maksa 

(EUR) 

Kopā 

(EUR) 

       

Akts Nr.1-20002  ceļu planēšana II 1945,63    1945,63 

Akts Nr.2-20002  ceļu planēšana II  1476,55   1476,55 

Akts Nr.3-20002  ceļu planēšana II   2123,62  2123,62 

Akts Nr.1-20002-ASF asfalta 

bedrīšu rem. 
II 3662,31  32499,58 

 

 
36161,89 

     0,72 0,72 

Kopā II ceturksnī II 5607,94 1476,55 34623,20 0,72 41708,41 

Kopā I pusgadā  5607,94 1476,55 34623,20 0,72 41708,41 

Akts Nr.1           ceļmalu pļaušana III   1055,77  1055,77 

Akts Nr.2-20022 grants uzbēršana III 36381,06 20291,70   56672,76 

Akts Nr.3-20002 grants uzbēršana III   17143,89  17143,89 

Akts Nr.4-20002  ceļu planēšana III 2339,97    2339,97 

Akts Nr.6-20002  ceļu planēšana III   2080,96  2080,96 

Akts Nr.5-20002  ceļu planēšana III  1579,22   1579,22 

     1,80 1,80 

Kopā III ceturksnī III 38721,03 21870,92 20280,62 1,80 80874,37 

Kopā no gada sākuma  44328,97 23347.47 54903,82 2,52 122582,78 
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*      21. oktobrī noslēdzās  Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā izsludinātais iepirkums 

"Kokskaidu granulu piegāde", kas paredz piecām Tērvetes pašvaldības katlu mājām apkures 

nodrošināšanai piegādāt 140 t kokskaidu granulas vaļējā un 70 t fasētā veidā. 

Piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti - SIA"BALTIJAS OGLES" par kopējo cenu        28 336 

EUR, SIA"AKVARIUS" par 28 910 EUR,   bet SIA "Latgales Granulas" piedāvāja veikt piegādi 

par 32 690 EUR, neieskaitot PVN . Iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus,  

konstatēja, ka SIA"BALTIJAS OGLES"  piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma nolikuma  

tehniskās specifikācijas prasībām un pretendenta piedāvājums ir noraidāms. 

 Sekojoši līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam SIA "AKVARIUS" par augstāk 

minēto iepirkuma cenu. 

 

*  21. oktobrī noslēdzās  Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā izsludinātais iepirkums Nr. 

TND 2020/22 "Kultūras nama telpu ēkā "Zelmeņi" atjaunošanas darbi". Iepirkumam pieteicās 

pieci pretendenti - SIA "BD&C" iesniedza piedāvājumu par 36 293,58 EUR; SIA"BEKOTEKS" 

par 46 239,69 EUR,  SIA "KONSTANTS" par 35 532,30 EUR, SIA "SKORPIONS VS" par 51 

970,75 EUR, bet SIA"EDO Serviss" par 45 992,53 EUR. Viszemākās cenas piedāvājuma 

iesniedzējs SIA "KONSTANTS", izvērtējot iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības, atteicās slēgt 

iepirkuma līgumu, tādēļ līguma slēgšanas tiesības tika piedāvātas nākošās zemākās cenas 

piedāvājuma iesniedzējam SIA "BD&C". Līgums parakstīts 27. oktobrī, darbu izpildes laiks 2 

mēneši. 

Kultūras nama mazās zāles atjaunošanas darbi tiks veikti saskaņā ar SIA "SAILI STILS'' izstrādāto 

tehnisko projektu, bet lielās zāles kosmētiskais remonts atbilstoši darbu tehniskajai specifikācijai.  

  

*  28. septembrī noslēdzās cenu aptauja "Ielu apgaismojuma  rekonstrukcija gar autoceļiem V1056 

"Svēte-Augstkalne" un Au1 "Šalkas-Lapsas-Klinti-Stūri", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads". 

Piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza SIA"J.E.F."- 19 455,87 EUR, savukārt SIA "TELMS" 

piedāvāja veikt būvniecību par 22 593,16 EUR, bet SIA Elektromontāžas serviss"  par 19 977,57 

EUR, neieskaitot PVN.  

  Līgums noslēgts 6. oktobrī ar SIA "J.E.F.", darbi jāizpilda saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu, 

būvdarbu līguma izpildes termiņš 3 mēneši. 

  Projekts paredz rekonstruēt esošo ielu apgaismojumu līniju Augstkalnes centrā, nomainot 

apgaismes stabus, elektrokabeļus un uzstādot ekonomiskus LED gaismekļus. 

 

*    15. oktobrī notika  piecas  Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. 

 

 Pašvaldības  nekustamo īpašumu  "Vecrubeņi", Augstkalnes pagastā, sastāvošu no divām 

lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām ar platību 5400 m2 un 1,5 ha ar nosacīto sākuma 

cenu 12 700 EUR  izsolīja par 13 200 EUR jeb vienu soli virs sākuma cenas,  jo izsolei bija 

reģistrējies tikai viens dalībnieks. 

     Pašvaldības nekustamam īpašumam "Jurģi", Augstkalnes pagastā, sastāvošam no divām 

lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām 9600 m2 un 1,48 ha platībā izsoles gaitā vērtība 

pieauga  no sākotnēji nosacītās 16 500 EUR  līdz 21 000 EUR. Izsolē piedalījās divi dalībnieki. 

    Arī uz nekustamo īpašumu "Āboliņi", Augstkalnes pagastā,  sastāvošu  no vienas 

lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības ar  platību 2,48 ha ar sākotnēji nosacīto cenu 16 

400 EUR  bija pieteikušies divi dalībnieki, kas īpašuma cenu paaugstināja līdz 21 900 EUR. 

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

platību 1,43 ha un nosacīto sākuma cenu 8 100 EUR nosolīja par vienu soli virs sākuma cenas 8 

600 EUR, jo izsolei bija reģistrējies tikai viens dalībnieks. Esošais nomnieks atteicās izmantot 

pirmpirkuma tiesības uz šo objektu. 
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   Savukārt   nekustamam īpašumam  "Pagasta zeme Inči", Tērvetes pagastā, sastāvošu no vienas 

zemes vienības ar platību 4,26 ha  ar nosacīto sākuma cenu 27 600 EUR vienīgais izsoles 

dalībnieks cenu paaugstināja  līdz 30 600 EUR, tomēr esošais zemes nomnieks pieteicās izmantot 

pirmpirkuma tiesības un iegādāsies šo objektu par nosolīto cenu. 

   Augstkalnes pagasta nekustamā īpašuma "Dambīši", sastāvoša no vienas lauksaimniecībā 

izmantojamas zemes vienības ar kopējo platību 1,06 ha un nosacīto sākuma cenu 8700 EUR, izsole 

beidzās bez rezultātiem, jo izsolei nebija reģistrējies neviens dalībnieks. 

 

*  30. septembrī noslēdzās cenu aptauja "Ielu apgaismojuma līnijas izbūves būvprojekta izstrāde 

gar autoceļiem V1106 "Augstkalne-Bēne" un  Bu29 "Āres-Stari", Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu. No trim uzaicinātajiem pretendentiem piedāvājumus 

iesniedza tikai divi. SIA "JES" piedāvāja projektēt par 2 200 EUR, bet SIA "J.E.F" par 1 960 EUR, 

neieskaitot  PVN. Sekojoši 1. oktobrī tika parakstīts pakalpojuma līgums par tehniskā projekta 

izstrādi ar SIA "J.E.F". Izpildītājam projekta dokumentācija jāiesniedz pasūtītājam 3 mēnešu laikā 

no līguma parakstīšanas dienas. 

 

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

Oktobrī divās komisijas sēdēs saņemti un izskatīti 8 iesniegumi: 

- komisija atteica personai izīrēt pašvaldībai piederošu dzīvokli,  jo dzīvoklis ir jau izīrēts citai 

personai;  

- komisija piešķīra personai  dzīvokļa īres tiesības; 

- atteica dzīvokļa īres tiesību maiņu, jo personai patreiz jau tiek izīrēta līdzvērtīga dzīvojamā 

platība; 

- ierosināja virzīt domei izskatīt jautājumu par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, to pārdodot 

izsolē; 

- atteica personai piešķirt dzīvokļa īres tiesības, jo dzīvoklis tiks nodots atsavināšanai; 

- komisija nolēma nodot atbildīgajam speciālistam  sagatavot lēmumu projektus par īres un 

komunālo maksājumu parādu dzēšanu divām mirušām personām; 

- divos gadījumos piekrita personu lūgumam pārtraukt dzīvokļa īres līgumus; 

- saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.4 "Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā"  8.3. punktu, piekrita dzīvokļu īres tiesību maiņai; 

- atteica piešķirt īres tiesības,  jo persona neatbilst personu grupām, kuras ir tiesīgas uz palīdzību 

dzīvokļu jautājumu  risināšanā, kā arī personai ir privātā dzīvojamā platība. 
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1. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Iļļēni” 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. 157  “Par nekustamā īpašuma “Iļļēni” sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Mazrozītes” 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. 158 “Par nekustamā īpašuma “Mazrozītes” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Vidzemnieki” 

sadalīšanu, nosaukuma un 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. 159 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Vidzemnieki” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
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4. 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. 160 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

5. 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. 161 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

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. 162 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

7. 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. 163 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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8. 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. 164 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

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. 165 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

10. 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. 166 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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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. 167 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

12. 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. 168 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

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. 169 “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. 170 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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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. 171 “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. 172 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

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. 173 “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. 174 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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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. 175 “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. 176 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

21. 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. 177 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

22. 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. 178 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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23. 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. 179 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

 

24. 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. 180 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

25. 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. 181 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

26. 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. 182 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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27. 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. 183 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

28. 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. 184 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

29. 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. 185 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

30. 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. 186 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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31. 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. 187 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

32. 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. 188 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

33. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu 

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 10, „Spīdolas”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

     /Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2013. gada 01. novembra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Spīdolas”-10, 

Augstkalne,   Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

    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 

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

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

dzīvokļa īpašuma „Spīdolas”-10, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

    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 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus 

cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

     Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu,  

Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 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. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Spīdolas” -

10 , Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 10 „Spīdolas”, 

Augstkalne,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

 

34. paragrāfs 

Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome, izskatot Attīstības nodaļas sagatavoto lēmuma projektu ar 

ierosinājumu nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo dzīvokļa īpašumu Nr. 

7, „Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

     Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs dzīvokļa īpašums “Sanatorija 5” - 7, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

     Dzīvoklis patreiz nav izīrēts un nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas 

veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. pantu, atvasinātas publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

    Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. pantu, atsavināšanai paredzētā 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.  

    Ievērojot norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu,  un 

ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 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: 

 

     1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā  dzīvokļa īpašuma „Sanatorija 

5” - 7 , Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma Nr. 

7 „Sanatorija 5”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrēšanai zemesgrāmatā, 

novērtēšanai atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 

īpašuma vērtēšanas standartiem jeb tirgus cenas noteikšanu, ko noteicis sertificēts vērtētājs, un 

nodošanas atsavināšanai lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

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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35. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt Grāmatvedības nodaļas veikto aprēķinu  viena skolēna izmaksām Tērvetes 

novada izglītības iestādēs uz  2020. gada 1. janvāri.  

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu, 

Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ievērojot 2020. gada 22. 

oktobra 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: 

 

     Sākot ar 2020. gada 1. septembri   apstiprināt izglītojamo izmaksas Tērvetes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto izdevumu tāmi šādos 

apmēros: 

     1) Augstkalnes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 121,36  EUR mēnesī; 

     2) Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”- 87,29 EUR 

mēnesī. 

 

 

 

36. paragrāfs 

Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Attīstības nodaļas sagatavoto lēmuma projektu ar 

ierosinājumu nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienības daļu 0,85 ha platībā konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0024, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības 

ar kopīgo platību 4,97 ha, uz tās atrodošām ēkām. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Mežmalieši”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, ir reģistrētas Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 295. 

Neapbūvētā zemes vienības “Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

apzīmējums 4688 002 0024, daļa 0,85 ha platībā ir iznomāta un nav nepieciešama pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai.   

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. pantu, atvasinātas publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas 

veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

    Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. pantu, atsavināšanai paredzētā 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.  
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Ievērojot norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu,  un 

ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 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. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mežmalieši, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 002 0024, sastāvā esošās 

neapbūvētā zemes vienības daļas 0,85 ha platībā nodošanai  atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mežmalieši’, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanai, atdalot no šī nekustamā īpašuma 

neapbūvēto zemes vienības daļu 0,85 ha platībā - zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalītā 

nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā, novērtēšanu un nodošanas atsavināšanai 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 
 

 

37. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Dzīslas” 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. 189 “Par nekustamā īpašuma “Dzīslas” izsoles rezultātu apstiprināšana” 

 

 

 

 

 
38. paragrāfs 

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

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. 190 “Par nekustamā īpašuma “Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 
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39. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu  

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 191 “Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagastā, 

Tērvetes novadā, atsavināšanu” 

 
 

 

 

40. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, 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. 192 “Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu” 

 
 

 

 

41. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 193 “Par nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu” 
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42. paragrāfs 

Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome 2020. gada 19. oktobrī ir saņēmusi /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar 

lūgumu piešķirt elektronisko viedkarti (e-talonu) viņas dēlam - Annas Brigaderes pamatskolas 6. 

klases audzēknim /Vārds Uzvārds/  un /Vārds Uzvārds/ iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

elektronisko viedkarti (e-talonu) viņas dēlam - Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases 

audzēknim /Vārds Uzvārds/  transporta pakalpojumu saņemšanai nokļūšanai izglītības iestādē.  

    Skolēni /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ apmeklē Annas Brigaderes pamatskolu un katru 

darba dienu, lai apmeklētu izglītības iestādi, brauc no Dobeles (skolēnu pastāvīgā un deklarētā 

dzīvesvieta ir Dobeles novads) uz Annas Brigaderes pamatskolu un atpakaļ. Ņemot vērā attiecīgo 

ceļa posmu (Dobele - Kroņauce - Dobele) un skolēnu skaitu (divi izglītojamie), kam ir 

nepieciešami pašvaldības transporta pakalpojumi šajā posmā, nav lietderīgi grozīt Tērvetes 

novada pašvaldības skolēnu pārvadājuma autobusa kustības maršrutu. Lietderīgāks risinājums ir 

segt transporta izdevumus /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ nokļūšanai no dzīvesvietas uz 

izglītības iestādi – Annas Brigaderes pamatskolu.  

     Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, LR MK 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 371 

“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, 2020. gada 22. oktobra 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. Segt transporta izdevumus Annas Brigaderes pamatskolas audzēknim /Vārds Uzvārds/, 

apmaksājot elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību nokļūšanai uz Annas Brigaderes 

pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts Dobele – Kroņauce - Dobele).  

   2. Segt transporta izdevumus Annas Brigaderes pamatskolas audzēknim /Vārds Uzvārds/, 

apmaksājot elektroniskās viedkartes (e-talona) vērtību nokļūšanai uz Annas Brigaderes 

pamatskolu un atpakaļ dzīves vietā (maršruts Dobele – Kroņauce - Dobele). 

 

 

 

 
43. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

D. Reinika 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 194 “Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli” 
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44. paragrāfs 

Par atbalstu Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

2021. – 2045. gadam izstrādes uzsākšanai 

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. 195 “Par atbalstu Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. 

– 2045. gadam izstrādes uzsākšanai” 

 

 

 

45. paragrāfs 

Par atbalstu Dobeles novada attīstības programmas  

2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanai 

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. 196 “Par atbalstu Dobeles novada attīstības programmas 2021. – 2027. 

gadam izstrādes uzsākšanai” 

 

 

 

46. paragrāfs 

Par ēdināšanas pabalstu izmaksu   

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. 197 “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15 

Nākošā sēde 2020. gada 26. novembrī 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums 30.10.2020 

 

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 29. oktobrī                                                                                      Nr. 157 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 1. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

 

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

/personas kods/, iesniegumu par zemes īpašuma „Iļļēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

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

23,5 ha, /kadastra apzīmējums/  7,0 ha ar to kopējo platību 30,5 ha. /Vārds Uzvārds/ un /Vārds 

Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Iļļēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tiem piederošā zemes 

īpašuma „Iļļēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ 7,0 ha kopplatībā, piešķirt tai  jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

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

atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Iļļēni” nav nepieciešama. 

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

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

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

noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. 

oktobra 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Iļļēni”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/– 7,0 ha platībā. 

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

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

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (7,0 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

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

– 0101).   

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

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

 

     

    Domes priekšsēdētāja                                                                                   D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 29. oktobrī                                                                                        Nr. 158 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 2. §) 

 

 

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

piešķiršanu 

 

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

īpašuma „Mazrozītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Mazrozītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ 

pieder /Vārds Uzvārds/, un sastāv no piecām zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/ 6,05 ha , 

/kadastra apzīmējums/ 1,53 ha, /kadastra apzīmējums/  1,58 ha, /kadastra apzīmējums/  0,37 ha un 

/kadastra apzīmējums/  0,29 ha ar to kopējo platību 9,82 ha. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Mazrozītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes 

pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas no tai piederošā zemes īpašuma 

„Mazrozītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atdalīt zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ 0,29 ha kopplatībā, piešķirt tai  jaunu nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

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

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

atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Mazrozītes” nav nepieciešama. 

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

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

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

noteikšanas un maiņas kārtība”, Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. oktobra 

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: 

 

     1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazrozītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/– 0,29 ha platībā. 
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     2. No nekustamā īpašuma „Mazrozītes”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra  

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

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (29 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

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

0101).  

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

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

 

     

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 29. oktobrī                                                                                        Nr. 159 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 3. §) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Vidzemnieki” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un 

lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada 

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un 

/Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 88,8 ha.  

/Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un 

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Vidzemnieki” īpašnieki /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds 

Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/  divās daļās atbilstoši izstrādātajam 

zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis” sertificēts  zemes mērnieks Baiba Eglīte, 

sertifikāta sērija BA Nr.106, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās, Nr. 1 

– 4,0 ha platībā un Nr. 2 – 84,8 ha  platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. 

Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 2 /kadastra apzīmējums/  

piešķirt jaunu nosaukumu – „Jaunzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībai Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – “Vidzemnieki”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28. punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, ja 
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nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 

9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. 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 22. 

oktobra 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 izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamā 

īpašuma „Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 4,0 ha platībā un Nr. 

2, /kadastra apzīmējums/, 84,8 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

         2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 4,0 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Vidzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un 

visā tās platībā (4,0 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

         2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 84,8 ha, piešķirt 

jaunu nosaukumu – „Jaunzemnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (84,8 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

     

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 29. oktobrī                                                                                        Nr. 160 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 4. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 22. septembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

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

centrs”, Bukaišu  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Bukaišu centrs”, Bukaišu  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 “Bukaišu centrs”, Bukaišu 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 22. oktobra 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 daļu “Bukaišu centrs”, Bukaišu  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,05 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 161 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 5. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,13 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

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

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,13 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds 

Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29.2. apakšpunktam un 32. punktam nav nepieciešams 

rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. oktobra 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. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,13 ha platībā, nomu, nosakot: 

http://www.tervetesnovads.lv/
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         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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 162 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,03 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 22. oktobra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,03 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - 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; 
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         1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 163 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 7. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,04 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 22. oktobra 

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/, 0,04 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 164 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 8. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 13. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,01 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 22. oktobra 

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/, 0,01 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3.  nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 165 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 9. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 15. 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 22. oktobra 

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; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 166 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 10. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 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 22. oktobra 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2.  nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 167 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 11. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,05 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 22. oktobra 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 168 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 12. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes daļu 0,11 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 0,11 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 22. oktobra 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. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīgo neiznomāto zemes vienības daļu “Čūreikas”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/ 0,11 ha platībā, nomu, nosakot: 

http://www.tervetesnovads.lv/
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         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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 169 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 13. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,01 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 22. oktobra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,01 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 170 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 14. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,01 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 22. oktobra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,01 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 171 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 15. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,04 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 22. oktobra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,04 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3.  nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 172 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 16. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,05 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 22. oktobra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2.  nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 173 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 17. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,03 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 22. oktobra 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,03 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 174 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 18. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 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 22. oktobra 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 175 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 19. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,9 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 22. oktobra 

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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,9 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 176 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 20. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 1,48 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 22. oktobra 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,48 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 177 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 21. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,56 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 

nekā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. 

oktobra 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/, 0,56 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 178 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 22. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,08 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, pamatojoties 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 

“Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

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

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

ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. oktobra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 stājušies 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 179 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 23. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,03 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 22. oktobra 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,03 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 180 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 24. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 14. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes īpašumu “Pagasta zeme Strautnieki”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, 2,3 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas līgumu, tai skaitā tam nav bijuši nomas 

maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējumi, zemesgabalu kopējā platība ir līdz 

10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. 

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

noteikumi” 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 nekā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 22. oktobra 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 “Pagasta zeme Strautnieki”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 2,3 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 181 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 25. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 14. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļu “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, 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 nekā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 22. oktobra 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 daļu “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 182 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 26. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 07.  oktobra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienības daļu 0,2 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Pašvaldība centrs”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Pašvaldība centrs”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 0,2 ha platībā 

(turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

iznomājamo zemes vienības daļu īpašumā “Pašvaldība 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. un 29.2. punktam, nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību 

izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

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

EUR apmērā. Vienlaikus, atbilstoši Noteikumu 30.4. apakšpunktam, nomas maksa apmērs 

nedrīkst būt mazāks nekā 28 euro. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. oktobra lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR 

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

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

 

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

neiznomātās zemes vienības daļas “Pašvaldība centrs”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,2 ha platībā, nomu sākot ar 2021. gada 01. janvāri, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi; 

         1.3. nomas maksu - 130,00 EUR/ ha gadā, bet ne mazāk kā 28 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” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 183 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 27. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 16. septembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,01 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 22. oktobra 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,01 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot no 2021. gada 01. janvāra; 
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         1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 184 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 28. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 14. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļu “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, 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 22. oktobra 

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 daļu “Edvīnas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 185 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 29. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 14. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļu “Pagasta zeme Viesturi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, 0,9 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 22. oktobra 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 daļu “Pagasta zeme Viesturi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,9 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 186 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 30. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 14. oktobra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļu “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, 0,15 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 nekā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2020. gada 22. oktobra 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 daļu “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,15 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1.zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

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

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

tiesības noteikumi” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 187 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 31. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 19. oktobra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienības daļu 6,0 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Magones”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:   

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

novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, lauksaimniecībā izmantojama zemes vienības daļa 6,0 

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 vienības daļu īpašumā “Magones”, 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 29.8. 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 

apmērā.  

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. oktobra 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. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, 

neiznomātās zemes vienības daļas “Magones”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 6,0 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 
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         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot ar 2021. gada 01. 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” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 188 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 32. §) 

 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 19. oktobra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienības daļu 0,55 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Pakalniņi”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:   

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

novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta, lauksaimniecībā izmantojama zemes vienības daļa 0,55 

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 vienības daļu īpašumā “Pakalniņi”, 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 29.8. 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 

apmērā. 

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. oktobra 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. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, 

neiznomātās zemes vienības daļas “Pakalniņi”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 0,55 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 
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         1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci)  gadi sākot ar 2021. gada 01. 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” 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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 189 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 37. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Dzīslas” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un 2020. gada 02. 

oktobrī noslēgto pirkuma līgumu  par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Dzīslas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un konstatējot, ka: 

       1)   izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

       2)   par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

       3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – Dobeles rajona Penkules pagasta 

zemnieku saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/;  

       4)  pirmpirkuma tiesīgajai personai Dobeles rajona Penkules pagasta zemnieku saimniecības 

/Nosaukums/, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, 

ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Dzīslas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, par izsolē 

nosolīto augstāko cenu;  

       5) Dobeles rajona Penkules pagasta zemnieku saimniecības /Nosaukums/ 10 dienu laikā no 

izsoles rezultāta paziņošanas ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un noslēgusi 

pirkuma līgumu atbilstoši Tērvetes novada domes Finanšu komitejas apstiprinātajiem 

nosacījumiem, 

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

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2020. gada 22. oktobra 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 Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzīslas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu “Dzīslas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, Dobeles 

rajona Penkules pagasta zemnieku saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par cenu 

154 100,00 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši viens simts  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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 190 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 38. §) 

 

 

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

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0155. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

“Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0155, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 

0,37 ha, kadastra apzīmējums 4644 001 0155, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība 

(Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000603157). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

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

Saskaņā ar 2020. gada 9. oktobra Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi) apmērā.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 

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. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0155, sastāvošu 

no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 0,37 ha, kadastra apzīmējums 4644 001 

0155, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 1300,00 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti euro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

       1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

               2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša. 

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 191 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 39. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, 

atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu nodot 

atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pašvaldības Pūces”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0130. 

Izskatot ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0130, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes vienības ar kopējo platību ir 4,29 ha, kadastra apzīmējums 4656 004 0076, par ko izsniegta 

Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000562697). 

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

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

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

Saskaņā ar 2020. gada 03. augusta Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

30 800,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, ievēerojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 

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 

„Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0130, 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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sastāvošu no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 004 0076, platība 

4,29 ha, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 30 800,00 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

  1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

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

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 192 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 40. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Tērvetes pašvaldība Silmači”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0344. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Tērvetes 

pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0344, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 

1,38 ha, kadastra apzīmējums 4688 005 0344, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Tērvetes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000603158). 

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

novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

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

Saskaņā ar 2020. gada 9. oktobra Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

5300,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti euro 00  centi) apmērā.  

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 

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 „Tērvetes 

pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4688 005 0344, 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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sastāvošu no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,38 ha, kadastra apzīmējums 

4688 005 0344, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 5300,00 

EUR (pieci tūkstoši trīs simti euro 00 centi) apmērā. 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:  

    1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

    2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada 

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

pēc iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D.  Reinika 
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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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 193 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 41. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

novads, kadastra numurs 4656 006 0346. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0346, turpmāk tekstā – Nekustamais 

īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 0,103 ha,  kadastra apzīmējums 

4656 006 0346, un uz tās atrodošās apbūves - divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 4656 006 0346 001 (dabā drupas), par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.153). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav nodots nomā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

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

Saskaņā ar 2019. gada 18. augusta Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā.  

Zemesgabala „Gailīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 006 

0346, kadastrālā vērtība ir 587,00 EUR (pieci simti astoņdesmit septiņi euro 00 centi), kas 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11. punktam 

ņemams vērā nosakot izsoles nosacīto sākumcenu. 

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

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

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

atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 

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

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0346, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0346, platība 0,103 ha un uz tās atrodošās dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0346 001 (dabā drupas), pārdodot to atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 600,00 EUR (seši simti euro 

00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

    1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

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 29. oktobrī                                                                                        Nr. 194 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 43. §) 

 

 

Par nekustamā īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu 

un otrās izsoles rīkošanu. 

 Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0080, turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 1,06 ha, tai 

skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,06 ha,  kadastra apzīmējums 4644 001 0080 par ko 

izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000531418). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir iznomāts un nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

Tērvetes novada dome, ar 2020.gada 27. augusta sēdes lēmumu Nr. 123 „Par nekustamā 

īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu” ir nolēmusi nodot 

atsavināšanai Nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar 

apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 8700,00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) 

apmērā.  

Atbilstoši izveidotās izsoles komisijas 2020. gada 15. oktobrī sastādītajam izsoles protokolam, 

uz izsoli noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmo daļu, ja neviens 

pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar 

augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punktu, 

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli 

ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt 

izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 
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  Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz Publiskas 

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

21. pantu un LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. oktobra 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. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4644 001 0080, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 001 0080, 

platība 1,06 ha. 

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

noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 7000,00 EUR (septiņi 

tūkstoši euro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

 1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands; 

        2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

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 29. oktobrī                                                                                      Nr. 195 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 44. §) 

 

 

Par atbalstu Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

2021. – 2045. gadam izstrādes uzsākšanai 

 

Saskaņā ar likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu,  21. panta pirmās daļas 3., 24. un 27. punktu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo, otro daļu un 21. pantu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 10. pantu, Ministru kabineta 2020. gada 13. 

oktobra noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas metodiku „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī”, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

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

 

Atbalstīt Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes 

uzsākšanu atbilstoši Dobeles novada domes 2020. gada 24. septembrī pieņemtā lēmuma Nr. 

249/12 un tā pielikumu nosacījumiem. 

 

     

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 29. oktobrī                                                                                             Nr. 196 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 45. §) 

 

 

Par atbalstu Dobeles novada attīstības programmas  

2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanai 

 

Saskaņā ar likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu,  21. panta pirmās daļas 3., 24. un 27. punktu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo, otro daļu un 21. pantu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 10. pantu, Ministru kabineta 2020. gada 13. 

oktobra noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas metodiku „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, 

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

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

 

Atbalstīt Dobeles novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu 

atbilstoši Dobeles novada domes 2020. gada 24. septembrī pieņemtā lēmuma Nr. 250/12 un tā 

pielikumu nosacījumiem. 

 

 

   

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 29. oktobrī                                                                                             Nr. 197 

                                                                                                                   (protokols Nr. 18, 46. §) 

 

 

Par ēdināšanas pabalstu izmaksu   

 

     Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360  “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 2020. gada 26. oktobra līdz 

2020. gada 13. novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās 

vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti.   

Ievērojot norādīto, izglītības process klātienē netiek organizēts arī Tērvetes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs un izglītojamie nesaņem Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 19. decembra 

saistošajos noteikumos  Nr. 32 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 6., 10. un 14. 

punktos noteiktos ēdināšanas maksas atvieglojumus bezmaksas pusdienu veidā.   

Ņemot vērā šo apstākli, pašvaldības administrācija ir izvērtējusi iespēju atbilstoši 2013. gada 19. 

decembra saistošajiem noteikumu  Nr. 32 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 

6., 10. un 14. punkta nosacījumiem nodrošināt ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanas veida 

maiņu, bezmaksas pusdienas aizstājot ar ēdināšanas pabalsta izmaksāšanu naudā, lai ārkārtas 

situācijas laikā būtu nodrošināts pašvaldības atbalsts izglītojamo ēdināšanai mājas apstākļos. 

Pabalsta apmērs varētu tikt noteikts atbilstoši pārtikas produktu izmaksu apmēram, kas 

apstiprinātas ar Tērvetes novada domes 2020. gada 30. janvāra domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 3, 21. §), vienai pusdienu porcijai.  

        Vadoties no iepriekš minētā, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 

360  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  27. punktu,  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.  Par  periodu no 2020. gada 26. oktobra  līdz 2020. gada 13. novembrim  (kopā 15 darba 

dienas) 7.-12. klašu izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada 

izglītības iestādēs, kā arī  izglītojamajiem,  kuri  apgūst  pamatizglītības programmu  citu  

pašvaldību vispārējās izglītības  iestādēs  un  kuru  deklarētā  un  faktiskā  dzīves  vieta  ir  Tērvetes  

pašvaldības administratīvajā  teritorijā, kā arī izglītojamajiem no daudzbērnu  ģimenēm, kuri 
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apgūst vispārējās vidējās  izglītības programmu  no 10. līdz 12. klasei citu pašvaldību vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, piešķirt ēdināšanas pabalstu pārtikas produktu iegādei 12,00 EUR 

(0,80 EUR dienā) apmērā.  

 

     2.  Lēmuma 1. punktā noteiktos pabalstus izmaksāt vienam no izglītojamā vecākiem vai 

personām, kas viņus aizstāj, iesūtot pašvaldībā vai izglītības iestādē (e-klasē, uz e-pasta adresi 

tervetesnd@tervetesnd.lv, pa pastu) iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, 

izglītojamā vārds, uzvārds, par kuru tiek pieprasīts pabalsts,  kā arī norēķina konta numurs, uz kuru 

ir pārskaitāms pabalsts.   

   

     3. Uzdot izglītības darba koordinatorei I. Rozei organizēt saņemto iesniegumu reģistrēšanu  un 

apkopošanu atsevišķi pa izglītības iestādēm. 

 

     4. Uzdot Grāmatvedības nodaļai atbilstoši iesniegtajiem un izglītības darba koordinatores      I. 

Rozei akceptētajiem iesniegumiem veikt pabalstu izmaksu. 

 

     5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam.  

 

     6.  Gadījumā, ja attālinātās apmācības  periods valstī tiek pagarināts, uzdot domes 

priekšsēdētājai Dacei Reinikai nodrošināt ēdināšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

turpināšanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajiem pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

pamatnosacījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                   D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 29. oktobra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 18, 35. §) 

 
Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2020. gada 1. septembri/EUR/  

 
Izmaksu veids Annas Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas grupu 

Augstkalnes 

pamatskola ar  

pirmskolas grupu 

Atalgojums                                           

 

EKK 1100 

 

 

139559.58 

 

 

107252.32 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                               

EKK 1200 

 

 

33564.08 

 

 

25794.18 

Komandējumi un darba braucieni   

                                                               

EKK 2100 

 

 

88.15 

 

 

231.26 

Pakalpojumu apmaksa                        

 

EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

 

 

864.43 

22301.84 

3219.15 

16633.53 

413.16 

0.00 

 

 

 

554.52 

13122.00 

3377.44 

45138.22 

413.16 

209.36 

Materiālu, energoresursu iegāde, 

inventārs līdz 500 EUR                                          

 

EKK 2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

 

 

13484.58 

0.00 

114.22 

10710.92 

3864.17 

 

 

 

20181.59 

12331.70 

73.88 

10961.69 

1877.61 

Ēdināšanas pakalpojuma izmaksas    

 

EKK2363 

 

 

743.60 

 

 

772.20 

Preses abonēšana                               

 EKK 2400 

 

238.11 

 

258.96 

Mācību grāmatas                                 

 

EKK 5233 

 

 

371.28 

 

 

653.74 

Kopā gadā izmaksas EUR 246 170.80 243 203.83 

Vidējais skolēnu skaits 235 167 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 87.29 121.36 

 Domes priekšsēdētāja                                                                           D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 29. oktobra sēdes 

lēmumu Nr. 190 (prot. Nr. 18, 38. §) 

 
 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 10. decembrī plkst. 14.00. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 001 0155, sastāvošs no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar kopējo platību 0,37 ha, kadastra apzīmējums 4644 001 0155. 

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

2.3.  Nosacītā sākumcena – 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 9. 

decembra plkst. 12.00. 

3.2.  Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

      3.2.1.  jāiesniedz: 

      1)  Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

-  attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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-  ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

      2)  Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2.  jāuzrāda: 

      1)  Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

      2)  Fiziskai personai: 

-  personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

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

 

4.  Izsoles norises procedūra 

 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

4.4.  Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.5.  Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 
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4.12.  Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

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

 

 

 

5.  Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1.  Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 29. oktobra sēdes 

lēmumu Nr. 191 (prot. Nr. 18, 39. §) 
 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts,  Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2.  Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pašvaldības 

Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus 

un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 10. decembrī plkst. 14.30. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1.  Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 004 0130, sastāvošs no vienas neapbūvētas, 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4656 004 0076, 

platība 4,29 ha. 

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

2.3.  Nosacītā sākumcena –30 800,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti eiro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 9. 

decembra plkst. 12.00. 

3.2.  Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

      3.2.1.  jāiesniedz: 

      1)  Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

-  attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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-  ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

      2)  Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

-   pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2. jāuzrāda: 

      1)  Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

      2)  Fiziskai personai: 

-  personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts. 

 

4.  Izsoles norises procedūra 

 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

4.4.  Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.5.  Izsoles solis ir noteikts 1000 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 
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4.12.  Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

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

 

 

5.  Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1.  Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

6.1.  Nekustamā īpašuma „Pašvaldības Pūces”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

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

ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 

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

daļu, ja izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no 

personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu. Šai personai šādā gadījumā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas 

dienas jāpaziņo Tērvetes novada domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz 

pirkuma līgums, bet trīs mēnešu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāsamaksā 

augstākā nosolītā cena. 

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

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

izsolē nosolīto augstāko cenu atbilstoši savstarpēji rakstveidā noslēgtajai vienošanās par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību vai, ja šāda vienošanās nebūs noslēgta – tiks rīkota 

izsole starp šīm personām. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                           

Domes priekšsēdētāja                                                                                       D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 29. oktobra sēdes 

lēmumu Nr. 192 (prot. Nr. 18, 40. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2.  Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Tērvetes 

pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, 

pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 10. decembrī plkst. 14.45. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1.  Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0344, sastāvošs no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar kopējo platību 1,38 ha, kadastra apzīmējums 4688 005 0344. 

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

2.3.  Nosacītā sākumcena – 5300,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti eiro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 9. 

decembra plkst. 12.00. 

3.2.  Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

      3.2.1.  jāiesniedz: 

      1)  Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

-  attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

      2)  Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2.  jāuzrāda: 

      1)  Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

      2)  Fiziskai personai: 

-  personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts. 

 

4.  Izsoles norises procedūra 

 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

4.4.  Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.5.  Izsoles solis ir noteikts 300,00 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

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

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

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

 

5.1.  Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

6.1.  Nekustamā īpašuma „ Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmpirkuma tiesības, saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 

pantu, ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. 

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

daļu, ja izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no 

personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu. Šai personai šādā gadījumā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas 

dienas jāpaziņo Tērvetes novada domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz 

pirkuma līgums, bet viena mēneša laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāsamaksā 

augstākā nosolītā cena. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 29. oktobra sēdes 

lēmumu Nr. 193 (prot. Nr. 18, 41. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Gailīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 10. decembris plkst. 

14.15. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1.  Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Gailīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4656 006 0346, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4656 006 0346, platība 0,103 ha un uz tās atrodošās dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu 4656 006 0346 001 (dabā drupas). 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 600,00 EUR (seši simti eiro 00 centi). 

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

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 9. 

decembra plkst. 12.00. 

3.2.  Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

      3.2.1.  jāiesniedz: 

      1)  Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

-  Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

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

nepieciešams; 

-  attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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-  ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

      2)  Fiziskai personai: 

-  Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2.  jāuzrāda: 

      1)  Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

      2)  Fiziskai personai: 

-  personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Gailīši”, Bukaišu pagasts. 

 

4.  Izsoles norises procedūra 

 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

4.4.  Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.5.  Izsoles solis ir noteikts 20,00 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5.1.  Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 29. oktobra sēdes 

lēmumu Nr.194 (prot. Nr. 18, 43. §) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3.  Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2020. gada 10. decembrī plkst. 15.00. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

novads, kadastra numurs 4644 001 0080, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 001 0080, platība 1,06 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

1,06 ha. 

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

2.3.  Nosacītā sākumcena – 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro 00 centi). 

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

 

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2020. gada 09. novembra līdz 2020. gada 09. 

decembra plkst. 12.00. 

3.2.  Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

      3.2.1.  jāiesniedz: 

      1)  Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

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

nepieciešams; 

-  attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  
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-  ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai 

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

      2)  Fiziskai personai: 

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

privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta nosacījumiem; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2.  jāuzrāda: 

      1)  Juridiskai personai: 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

      2)  Fiziskai personai: 

-  personu apliecinošs dokuments; 

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

nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

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

 

4.  Izsoles norises procedūra 

 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

4.4.  Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta 

kārtībā. 

4.5.  Izsoles solis ir noteikts 300,00 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

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

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

izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 
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4.12.  Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

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

 

 

5.  Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1.  Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

ievērot visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

rezultātus un gaitu. 

 

6. Pirmpirkuma tiesības 

 

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

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

īpašuma pašreizējam nomniekam. 

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

ja izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no 

personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu. Šai personai šādā gadījumā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas 

dienas jāpaziņo Tērvetes novada domei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz 

pirkuma līgums, bet trīs mēnešu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas jāsamaksā 

augstākā nosolītā cena. 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        D. Reinika 

 

 


