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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

   

 26.11.2020                                                                                                    Nr. 20 

Tērvetes novads, Kroņauce 

Sēde sasaukta  plkst.  14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

2. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu 

3. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par adreses maiņu 

8. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

9. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Iesnieguma izskatīšana 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Iesnieguma izskatīšana 

15. Iesnieguma izskatīšana 

16. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 25 atsavināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas” - 12 atsavināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

21. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

22. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu 

”Tērvetes līči” 

23. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu 

”Tērvetes skola” 
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24. Iesnieguma izskatīšana 

25. Par nekustamā īpašuma “Āboliņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par nekustamā īpašuma “Jurģi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu  

28. Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29. Par saistošo  noteikumu  Nr. 11 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra 

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

apstiprināšanu 

30. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu  saraksta apstiprināšanu 

 

 

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, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina papildināt darba kārtību ar 1 papildjautājumu 

31. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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 1 papildjautājumu 

31. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

  

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

2. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu 

3. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par adreses maiņu 

8. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

9. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Iesnieguma izskatīšana 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Iesnieguma izskatīšana 

15. Iesnieguma izskatīšana 

16. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 25 atsavināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas” - 12 atsavināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
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19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

21. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

22. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu 

”Tērvetes līči” 

23. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu 

”Tērvetes skola” 

24. Iesnieguma izskatīšana 

25. Par nekustamā īpašuma “Āboliņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

26. Par nekustamā īpašuma “Jurģi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu  

28. Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29. Par saistošo  noteikumu  Nr. 11 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra 

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

apstiprināšanu 

30. Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu  saraksta apstiprināšanu 

31. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 31 jautājumu 

 

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 31 jautājumu 

 

 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2020. gada 26. novembra 

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*  13. novembrī  Lauku atbalsta dienests ir sniedzis pozitīvu kontroles ziņojumu  ELFLA 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos"  projektam "Pašvaldības ceļa Te 8B pārbūve".  Autoceļš 

Te 8B "Mālzemnieki-Īkšķīši" bija pēdējais pašvaldības grants ceļu pārbūves īstenotais projekts 

šajā programmā. 

 

*  Novembra mēnesī, saskaņā ar līgumu par Tērvetes pašvaldības ceļu uzturēšanas darbu 

veikšanu, ar grants-šķembu maisījumu atjaunota virskārta šādiem ceļu posmiem: 

- Tērvetes pagastā  ceļam Te 30 "Anšķini-Mālzemnieki" 3950 m2 apjomā;  

- Augstkalnes pagastā ceļam Au 36 "Bauskas šoseja-Darbnīcas-Dzeguzēni" 6510 m2; 

- Bukaišu pagastā ceļam Bu 5 "Bukaiši-Jaunannaiši" 1160 m2 lielā apjomā. 

 

*  23. novembrī noslēdzās cenu aptauja "Lokālā datortīkla izbūve Augstkalnes pamatskolā". 

Piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie pretendenti.  SIA "DG" piedāvāja veikt darbus par 

8210 EUR, SIA "Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika" par 8400 EUR, bet SIA "IT Consulting 

Group" par 11 500 EUR, neieskaitot PVN. 

 Sekojoši līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam SIA "DG" par  minēto 

iepirkuma cenu. Līgums paredz Augstkalnes pamatskolas ēkā "Ezerpils" divu mēnešu laikā no 
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līguma parakstīšanas izbūvēt jaunu lokālo datortīklu, jo esošais tīkls nespēj nodrošināt 

vajadzīgo funkcionalitāti. 

 

* 24. novembrī noslēdzās atklāts konkurss "Pārtikas produktu piegāde Tērvetes novada 

izglītības iestādēm". Iepirkuma  priekšmets sadalīts 14 daļās saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Līguma darbības termiņš 12 mēneši no līguma noslēgšanas. 

Veicot piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkumu komisija nolēma slēgt piegādes līgumus ar 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iesniedzējiem: 

- SIA "Laki Fruit" par iepirkuma daļām:  Piens un piena produkti;  Putnu gaļa, putnu gaļas 

produkti;  Kartupeļi;  Dārzeņi;  Augļi, ogas un to produkti; Saldēti augļi un dārzeņi. 

-  SIA "Kurzemes gaļsaimnieks"  par iepirkuma daļu  Gaļa un gaļas produkti. 

- SIA "Futurus food"  par iepirkuma daļām : Olas;  Pākšaugi, bakalejas preces un eļļa;  Ēdienu 

piedevas un dzērieni. 

- SIA "Fazer Latvija" par iepirkuma daļu  Maize. 

- SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" par daļu  Pusžāvēti un kūpināti izstrādājumi no gaļas. 

- SIA "Lietas MD" par iepirkuma daļu  Zivis un akvakultūras produkti. 

 

*  Novembra mēnesī pabeigta būvniecība vairākiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

finansētajiem objektiem: 

- Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu P103 "Dobele-Bauska" no koka gājēju tilta (km 17,44 līdz 

km 18,26). SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" darbus  pabeidza sešu mēnešu laikā. 

- Gājēju ceļa gar valsts autoceļu V1112 Tērvete-Penkule no īpašuma "Pagasta ēka" līdz  

krustojumam ar pašvaldības autoceļu Te 33 "Labrenču ceļš" izbūve. Darbus veica būvuzņēmējs 

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"".  

- Gājēju ceļa gar valsts autoceļu V1106 "Augstkalne- Bēne" izbūve, Bukaišu pagastā, Tērvetes 

novadā. Būvuzņēmējs SIA"LKG Grupa" objektu pabeidza trīs mēnešu laikā. 

- Ielu apgaismojuma izbūve gar ceļiem V1056 "Svēte-Augstkalne" un Au1 "Šalkas-Lapsas-

Klinti-Stūri".  SIA "J.E.F." jaunu apgaismojuma elektrolīniju izbūvēja divu mēnešu laikā. 

   

*  Pašreiz tiek strādāts pie projektēšanas uzdevuma sagatavošanas tehniskā projekta izstrādei 

Tērvetes pagasta Sanatorijas dzīvojamo māju ciemata notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu 

izbūvei. Savukārt otrs projektēšanas uzdevums tiek gatavots, lai veiktu tehniskā projekta 

dokumentācijas izstrādi jaunas kanalizācijas trases izbūvei ar iespēju pieslēgties pie centrālās 

kanalizācijas sistēmas Tērvetes pagasta Zelmeņu ciemata četrām individuālajām mājām. 

 

*   Turpinās Kroņauces stadiona 3. kārtas pārbūves darbi. Tiek uzstādīts žogs, konteinertipa  

namiņš ar pieslēgumu pie centrālā ūdensvada un kanalizācijas, āra trenažieri, vingrošanas un 

bērnu rotaļu konstrukcijas, skatītāju tribīnes, kā arī atsevišķi labiekārtošanas elementi. Darbus 

paredzēts pabeigt decembra mēnesī. 

   SIA "J.E.F." decembrī plāno pabeigt arī jauna ielu apgaismojuma izbūvi pašvaldības 

autoceļam Te 37 "Laktas-Sanatorija", bet līdz Ziemassvētkiem SIA "BD&C" jāpabeidz 

Tērvetes kultūras nama telpu atjaunošanas darbus. 

 

*    Novembrī   Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai nav iesniegts 

neviens iesniegums. 

Sagatavotas 20 jaunas lietas par parādu piedziņu iesniegšanai parādu piedziņas 

pakalpojumu sniedzējam  SIA" Intrum Latvija". 
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1. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

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. 201 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu 

apvienošanu” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 202 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

sadalīšanu” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

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. 203 “Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu” 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 204 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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5. 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. 205 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

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. 206 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par adreses maiņu 

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. 207 “Par adreses maiņu” 

 

 

8. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

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. 208 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu 

apvienošanu” 
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9. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

                                                       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. 209 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu 

apvienošanu” 

 

 

10. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 210 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

 

 

 

11. 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. 211 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

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. 212 “Iesnieguma izskatīšana” 
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13. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

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. 213 “Iesnieguma izskatīšana” 

 

 

14. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

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. 214 “Iesnieguma izskatīšana” 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

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. 215 “Iesnieguma izskatīšana” 

 

 

 

16. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 25 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. 216 “Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 25 atsavināšanu” 
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17. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas” - 12 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. 217 “Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas” – 12 atsavināšanu” 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

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. 218 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

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. 219 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

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. 220 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 
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21. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 10 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Izskatot iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 

noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu" 6. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 19. novembra lēmumu, 

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

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

ATTURAS  - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījums Tērvetes 

novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā”” 

(lēmuma pielikumā).  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.  

     3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi 

par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”.  

     4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Tērvetes novada 

pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

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

 

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu ”Tērvetes līči”  

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. 221 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu “Tērvetes līči”” 
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23. paragrāfs 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu  

bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu ”Tērvetes skola”  

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. 222 “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par 

nekustamo īpašumu “Tērvetes skola”” 

 

 

 

24. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

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. 223 “Iesnieguma izskatīšana” 

 

 

 

25. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Āboliņi” 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. 224 “Par nekustamā īpašuma “Āboliņi” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Jurģi” 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. 225 “Par nekustamā īpašuma “Jurģi” izsoles rezultātu apstiprināšanu” 
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27. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

          Izskatot Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2020. gada 9. novembra rīkojumu       

Nr. TND/2020/3-1/18/DPR “Par ierobežojošiem  pasākumiem ārkārtējās situācijas  laikā no 

2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim”  un 2020. gada 16. novembra  rīkojumu  

Nr. TND/2020/3-1/19/DPR “Par iekšējā normatīvā akta apstiprināšanu”, ar kuru tiek noteikta 

kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldībā tiek izsniegtas bezmaksas higiēniskās maskas  

Tērvetes novada domes sociālajā dienestā reģistrētajām trūcīgajām vai maznodrošinātajām 

ģimenēm/personām, aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem,  pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 19. 

novembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (A. Bruss,                

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

- nav, ATTURAS - nav, Dacei Reinikai saskaņā ar likumu  ”Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2020. gada 9. novembra  rīkojumu           

Nr. TND/2020/3-1/18/DPR  “Par ierobežojošiem pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā no 

2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim” 

     2. Apstiprināt Tērvetes novada domes priekšsēdētājas 2020. gada 16. novembra  rīkojumu  

Nr. TND/2020/3-1/19/DPR “Par iekšējā normatīvā akta apstiprināšanu”. 

 

 

 

 

28. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Madarai Dargužai 

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

nepiedaloties, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 226 “Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

 

 

29. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 11 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada                

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

2020. gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

Nr. 11 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos         

Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” apstiprināšanu”. 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, ievērojot 2020. gada 19. novembra 

Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9               

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

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11 „Grozījumi Tērvetes novada domes  2020. gada          

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

(pielikumā).  

 

 

 

 

30. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu  saraksta apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

pašvaldības  iestāžu amatu saraksta apstiprināšanu”  ar 2021. gada 1. janvāri.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, ievērojot  2020. gada  19. novembra 

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 pašvaldības iestāžu  amatu  sarakstu ar 2021. gada 1. janvāri  

(lēmuma pielikumā) 

 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči” 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. 227 “Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.30 

 

Nākošā sēde  2020. gada 30. decembrī 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                 D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  27.11.2020 

 

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 26. novembrī                                                                                           Nr. 201 

                                                                                                                  (protokols Nr. 20, 1. §) 

 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

 

      

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu apvienot 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgos nekustamos īpašumus „Centra mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0331, un “Laimdotas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0439. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgi blakus esoši nekustamie īpašumi “Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0331, sastāvošs 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0331, platība 2,0132 ha, un 

“Laimdotas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0439, sastāvošs 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0439, 0,6 ha platībā.   

Atbilstoši Attīstības nodaļas ierosinājumam, blakus esošās zemes vienības “Centra 

mazdārziņi” un “Laimdotas” tiek apvienotas vienā zemes vienībā, nosakot apvienotajām zemes 

vienībām nosaukumu “Centra  mazdārziņi”. 

Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts 

nav izstrādājams, ja tiek apvienotas divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to 

ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.  

Pēc norādītā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un Ministru Kabineta 

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 19. novembra 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. Apvienot Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, blakus esošās zemes vienības “Centra 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0331, 

platība 2,0132 ha, un “Laimdotas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 
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4644 005 0439, platība 0,6 ha, izveidojot vienu nekustamo īpašumu ar apvienotu, vienu zemes 

vienību “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kopējā platība 2,6132 ha.  

     2. Apvienotajai zemes vienībai “Centra mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

visā tās platībā (2,6132 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 26. novembrī                                                                                           Nr. 202 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 2. §) 

 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu 

      

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu sadalīt 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Laimdotu mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0389, sastāvā esošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0389, izveidojot piecas atsevišķas zemes vienības un 

nekustamos īpašumus.  

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums “Laimdotu mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0389, sastāvošs no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0389, kopīgā platība 1,4 ha. Uz zemes 

vienības atrodas vairākas funkcionāli nodalītas un atšķirīgas ēkas un būves, līdz ar to ir 

nepieciešams sadalīt zemes vienību attiecīgo ēku un būvju uzturēšanai, nodalot no esošās zemes 

vienības: 

1) Zemes vienības daļu 0,06 ha platībā būves “Spīdolu – Laimdotu ceļš” 

uzturēšanai; 

2) Zemes vienības daļu 0,06 ha platībā būves “Pazemes gāzes noliktava” 

uzturēšanai; 

3) Zemes vienības daļu 0,06 ha platībā būves ”Spīdolu malkas laukums” 

uzturēšanai; 

4) Zemes vienības daļu 0,14 ha platībā ēkas “Laimdotas” uzturēšanai. 

Pēc norādītā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un Ministru Kabineta 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 19. novembra 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. Sadalīt Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību “Laimdotu mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0389, kopīgā platība 1,4 
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ha, šādās piecās atsevišķās zemes vienībās atbilstoši lēmumam pievienotajam grafiskajam 

pielikumam (lēmuma pielikumā):  

        1.1. Zemes vienība Nr.1, 0,06  ha platībā, būves “Spīdolu – Laimdotu ceļš” uzturēšanai; 

        1.2. Zemes vienība Nr. 2, 0,06 ha platībā, būves “Pazemes gāzes noliktava” uzturēšanai; 

        1.3. Zemes vienība Nr. 3, 0,06 ha platībā, būves ”Spīdolu malkas laukums” uzturēšanai; 

        1.4. Zemes vienības Nr. 4, 0,14 ha platībā, ēkas “Laimdotas” uzturēšanai; 

        1.5. Zemes vienības Nr. 5, 1,08 ha platībā, neapbūvēta, lauksaimniecībā izmantojama 

zemes vienība. 

     2. Zemes vienībai Nr.1, 0,06  ha platībā, piešķirt nosaukumu “Spīdolu - Laimdotu ceļš”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,06 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (NĪLM kods - 1101). 

     3. Noteikt, ka zemes vienība “Spīdolu - Laimdotu ceļš”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, ir Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

     4. Zemes vienībai Nr.2, 0,06  ha platībā, piešķirt nosaukumu “Pazemes gāzes noliktava”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā ( 0,06 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme  (NĪLM kods -

1201). 

     5. Noteikt, ka zemes vienība “Pazemes gāzes noliktava”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, ir Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

     6. Zemes vienībai Nr.3, 0,06  ha platībā, piešķirt nosaukumu “Spīdolu malkas laukums”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads un visā tās platībā (0,06 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods -0702). 

     7. Noteikt, ka zemes vienība “Spīdolu malkas laukums”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, ir Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

     8. Zemes vienībai Nr.4, 0,14  ha platībā, piešķirt nosaukumu un adresi “Laimdotas”, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,14 ha) noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

(NĪLM kods - 0702). 

     9. Noteikt, ka zemes vienība “Laimdotas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir Tērvetes 

novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

     10. Zemes vienībai Nr. 5, 1,08 ha platībā, atstāt nosaukumu “Laimdotu mazdārziņi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novadā, un visā tās platībā (1,08 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods – 0101). 

     11. Noteikt, ka zemes vienība “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, ir Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

 

 

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 26. novembrī                                                                                          Nr. 203 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 3. §) 

 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

 

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

iesniegumu ar atteikumu izmantot piešķirtās nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

gabala “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,06 

ha platībā no kopējās iznomātās platības 0,11 ha, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ ir piešķirta nomā un viņa izmanto zemes gabala “Zelmeņu centrs”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,11 ha platībā. /Vārds Uzvārds/ vēlas 

daļēji atteikties no iznomātā zemes gabala daļas nomas tiesībām, turpinot nomāt no pašvaldības 

zemes gabala “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

daļu 0,05 ha platībā. 

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. pantu, 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 

19. novembra 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. Ar 2020. gada 31. decembri pārtraukt /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piešķirtās nomas 

tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes gabala “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,06 ha platībā. 

     2. Pārjaunot ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, noslēgto zemes nomas līgumu par Tērvetes 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4688 005 0126, daļas nomu uz šādiem noteikumiem: 

        2.1. zemes gabala platība 0,05 ha; 

        2.2. zemes gabala izmantošanas mērķis – mazdārziņš; 

        2.3. nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi; 
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        2.4. nomas maksa 0,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 eiro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     3.  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. 

     4. 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. 

     5. 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. 

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

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas iela 19, Jelgava, LV – 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. novembrī                                                                                         Nr. 204 

                                                                                                                (protokols Nr. 20, 4. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 2,61 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 19. novembra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 2,61 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. novembrī                                                                                             Nr. 205 

                                                                                                                   (protokols Nr. 20, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

novads, /kadastra apzīmējums/, 1,20 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4., 56. un 57. punktu un ievērojot Tērvetes 

novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais nomas maksas 

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

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

un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 19. novembra 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/, 1,20 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. novembrī                                                                                             Nr. 206 

                                                                                                                   (protokols Nr. 20, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 1,50 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 19. novembra lēmumu, atklāti 

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

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

 

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

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

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,50 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/


26 

 

 

 

 

 

 

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 26. novembrī                                                                                             Nr. 207 

                                                                                                                   (protokols Nr. 20, 7. §) 

 

Par adreses maiņu 

 

      Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par adreses maiņu apbūvētajai zemes vienībai „Tērvetes skola”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, un uz tās atrodošajām trīs ēkām un konstatēja: 

     Tērvetes novada domē ir saņemts /Vārds Uzvārds/ iesniegums par adreses maiņu viņai 

piederošā nekustamā īpašuma „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā 

ietilpstošajai zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās atrodošajām trīs ēkām ar 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, kuriem pašreiz ir 

piešķirta adrese “Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,  lūdzot mainīt norādītā 

īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai un uz tās atrodošām ēkām adresi uz „Tērvetes līči”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

ir reģistrēts Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, pieder /Vārds Uzvārds/ un 

sastāv no šādu funkcionāli saistītu objektu kopuma  divām apbūvētām zemes vienībām ar  

/kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, un uz tām atrodošajām četrām ēkām ar 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra 

apzīmējums/. Daļai no šiem objektiem ir piešķirta adrese “Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads (zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un uz tās atrodošām trīs ēkām ar 

/kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, bet daļai adrese 

„Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads (zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un 

uz tās atrodošai ēkai ar /kadastra apzīmējums/). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 8.2. apakšpunkta nosacījumiem, katram adresācijas 

objektam (funkcionāli saistītam objektu kopumam) piešķir vienu adresi.  

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta 2015. gada 

8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2020. gada 19. novembra 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. Mainīt apbūvētajai zemes vienībai „Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, un uz tās atrodošajām ēkām „Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, 

adresi „Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads (adresācijas objekta kods adrešu 

klasifikatorā /Numurs/) uz adresi “Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. novembrī                                                                                             Nr. 208 

                                                                                                                  (protokols Nr. 20, 8. §) 

 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu apvienot 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgos nekustamos īpašumus „Zelmeņu centrs”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0126, un “Brāzmas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0338. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgi blakus esoši nekustamie īpašumi “Zelmeņu centrs”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0126, sastāvošs no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 4688 005 0126, platība 6,40 ha, un “Brāzmas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 005 0338, sastāvošs no vienas zemes vienības 

ar kadastra  apzīmējumu 4688 005 0383, 0,2048 ha platībā.   

Atbilstoši Attīstības nodaļas ierosinājumam, blakus esošās zemes vienības “Zelmeņu centrs” 

un “Brāzmas” tiek apvienotas vienā zemes vienībā, nosakot apvienotajām zemes vienībām 

nosaukumu “Zelmeņu centrs”. 

Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts 

nav izstrādājams, ja tiek apvienotas divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to 

ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.  

Pēc norādītā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un Ministru Kabineta 

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 19. novembra 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. Apvienot Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, blakus esošās zemes vienības 

“Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 005 0126, 

platība 6,4 ha, un “Brāzmas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4688 

005 0338, platība 0,2989 ha, izveidojot vienu nekustamo īpašumu ar apvienotu, vienu zemes 

vienību “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kopējā platība 6,6048 ha.  
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     2. Apvienotajai zemes vienībai “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, visā 

tās platībā (6,6048 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 26. novembrī                                                                                             Nr. 209 

                                                                                                                   (protokols Nr. 20, 9. §) 

 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu apvienošanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu apvienot 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgos nekustamos īpašumus „Zirņi”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0513, un “Zirņi 13\21”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4656 006 0383. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgi blakus esoši nekustamie īpašumi “Zirņi”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0513, sastāvošs no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4656 006 0513, platība 1,37 ha, un “Zirņi 13\21”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 006 0383, sastāvošs no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4656 006 0383, 0,2989 ha platībā.   

Atbilstoši Attīstības nodaļas ierosinājumam, blakus esošās zemes vienības “Zirņi” un “Zirņi 

13\21” tiek apvienotas vienā zemes vienībā, nosakot apvienotajām zemes vienībām nosaukumu 

“Zirņi”. 

Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts 

nav izstrādājams, ja tiek apvienotas divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to 

ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.  

Pēc norādītā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības 

likuma 5., 8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un Ministru Kabineta 

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 19. novembra 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. Apvienot Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, blakus esošās zemes vienības “Zirņi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 006 0513, platība 1,37 ha, un 

“Zirņi 13\21”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 006 0383, platība 

0,2989 ha, izveidojot vienu nekustamo īpašumu ar apvienotu, vienu zemes vienību “Zirņi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kopējā platība 1,6689 ha.  
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     2. Apvienotajai zemes vienībai “Zirņi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, visā tās platībā 

(1,6689 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 26. novembrī                                                                                        Nr. 210 

                                                                                                            (protokols Nr. 20, 10. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot zemnieku saimniecības /Nosaukums/, /reģistrācijas 

numurs/, īpašnieka /Vārds Uzvārds/,  2020. gada 30. oktobra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes 

novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienības daļu 1,26 ha 

platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 

1,26 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 “Klūnu daudzdzīvokļu mājas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv. Pēc informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens 

potenciālais zemes gabala nomnieks – zemnieku saimniecība /Nosaukums/ līdz ar to, atbilstoši 

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

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

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

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 19. novembra 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 zemnieku saimniecību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, 

par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, neiznomātās zemes vienības daļas “Klūnu 

http://www.tervetesnovads.lv/
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daudzdzīvokļu mājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,26 ha 

platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

        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 26. novembrī                                                                                          Nr. 211 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 11. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,025 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

“Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Laimdotu mazdārziņi”, 

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

pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,025 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 “Laimdotu 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. 

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

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

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

2020. gada 19. novembra 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 “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,025 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; 
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        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 26. novembrī                                                                                       Nr. 212 

                                                                                                             (protokols Nr. 20, 12. §) 

 

 

Iesnieguma izskatīšana 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 10, „Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2018. gada 01. aprīļa īres līgums Nr. 

8/449) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči” - 10, Tērvete,   

Tērvetes 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 „Labrenči” - 10, Tērvete, Tērvetes 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 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,  

Tērvetes novada domes 2020. gada 19. novembra 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: 

 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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    1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

„Labrenči” -10, Tērvete, Tērvetes 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 

„Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

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 26. novembrī                                                                                        Nr. 213 

                                                                                                            (protokols Nr. 20, 13. §) 

 

Iesnieguma izskatīšana 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 33, „Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2014. gada 02. janvāra īres līgums Nr. 

228/83) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči” - 33, 

Tērvete,   Tērvetes 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 „Labrenči” - 33, Tērvete, Tērvetes 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 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,   

Tērvetes novada domes 2020. gada 19. novembra 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: 
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      1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma    

„Labrenči” -33, Tērvete, Tērvetes 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. 33 

„Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

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 26. novembrī                                                                                          Nr. 214 

                                                                                                               (protokols Nr. 20, 14. §) 

 

Iesnieguma izskatīšana 

 

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: 

Aija Klūga uz īres tiesisko attiecību pamata (2013. gada 01. novembra īres līgums Nr. 733) 

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, Aijai Klūgai 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 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,  

Tērvetes novada domes 2020. gada 19. novembra 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: 

 

     

 

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

 

 

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 26. novembrī                                                                                         Nr. 215 

                                                                                                              (protokols Nr. 20, 15. §) 

 

 

Iesnieguma izskatīšana 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 1, „Vīnkalni”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Ņina Černaja uz īres tiesisko attiecību pamata (2013. gada 01. novembra īres līgums Nr. 

756) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Vīnkalni” - 1, 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 „Vīnkalni” - 1, 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 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,   

Tērvetes novada domes 2020. gada 21. novembra 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: 
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      1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma  

„Vīnkalni”-1, 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. 1 

„Vīnkalni”, Augstkalne,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un 

atsavināšanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

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 26. novembrī                                                                                           Nr. 216 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 16. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 25 atsavināšanu 

 

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

viņam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 25, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

dzīvokļa īpašumu Nr. 25, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 49 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

476/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/ . 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 25, Tērvete, 

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

nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 25, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 25, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

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

kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) 

apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2241,00 EUR (divi tūkstoši divi simti  četrdesmit viens 

euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 19. novembra 

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

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

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 25, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

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

nav veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. novembrī                                                                                             Nr. 217 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 17. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Sarmas” – 12 atsavināšanu 

 

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

viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Sarmas” - 12, Bukaiši, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

dzīvokļa īpašumu Nr. 12, “Sarmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 52,8 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

528/6015 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/ un zemes gabala 

/kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Sarmas” - 12, Bukaiši, 

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

numurs/. 

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

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

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 12, “Sarmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 12, “Sarmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, 

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

Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Diāna Štāle, profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr. 71, ir noteikta 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā, 

bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1690,00 EUR (viens tūkstotis seši simti  deviņdesmit euro 00 

centi) apmērā. 

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

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2020. gada 19. novembra 

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

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

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

       1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 12, “Sarmas”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

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

nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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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 26. novembrī                                                                                             Nr. 218 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 18. §) 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par nekustamo īpašumu “Atpūtas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads.     

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

tika konstatēts: 

2013. gada 13. martā ir mirusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, /Vārds 

Uzvārds/  uz 2020. gada 6. novembri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo 

īpašumu „Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 19,65 EUR apmērā.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai - 

nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu, pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta otrā daļa nosaka, ka noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu 

piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot 

saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 

termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.  

Tērvetes novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 19 "Nekustamā 

īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām 

būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš", 3. 

punkts nosaka ka, nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi 

no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.  

Līdz ar to secināms, ka pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros ir 

jādzēš nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas, jo lietā ir konstatējams noilgums nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņai. 
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Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmo un 

trešo daļu, 2020. gada 19. novembra 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. Dzēst 2013. gada 13. martā mirušajai /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Atpūtas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

par kopējo summu 19,65 EUR (deviņpadsmit euro 65 centi), no tā nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds 14,00 EUR (četrpadsmit euro 00 centi) un nokavējuma nauda 5,65 EUR (pieci 

euro 65 centi). Gadījumā, ja, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda 

apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un 

nodevām" 29. panta otrajai daļai, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo 

nokavējuma naudas apmēru. 

     2. Publicēt Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu. 

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

rajona tiesas  Jelgavas tiesu namā  Atmodas iela 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 26. novembrī                                                                                             Nr. 219 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 19. §) 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par nekustamo īpašumu “Labrenči” - 39, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.     

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

tika konstatēts: 

2018. gada 10. maijā ir miris /Vārds Uzvārds/, /personas kods/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, /Vārds 

Uzvārds/  uz 2020. gada 6. novembri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo 

īpašumu „Labrenči” - 39, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 70,88 

EUR apmērā.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai - 

nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu, pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Tērvetes novada dome konstatē, ka nodokļu maksātājs /Vārds Uzvārds/ ir miris un nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kā arī ar to saistītās 

soda naudas, nokavējuma naudas. Parāds dzēšams, jo pašvaldība nav pieteikusi kreditoru 

pretenziju par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmo un 

trešo daļu, 2020. gada 19. novembra 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. Dzēst 2018. gada 10. maijā mirušajam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Labrenči” - 39, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads,  /kadastra numurs/, par kopējo summu 70,88 EUR (septiņdesmit  euro 88 
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centi), no tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 49,11 EUR (četrdesmit deviņi euro 11 

centi) un nokavējuma nauda 21,77 EUR (divdesmit viens euro 77 centi). Gadījumā, ja, dzēšot 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis 

atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajai daļai, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

     2. Publicēt Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu. 

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

rajona tiesas  Jelgavas tiesu namā  Atmodas iela 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 26. novembrī                                                                                         Nr. 220 

                                                                                                             (protokols Nr. 20, 20. §) 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par nekustamo īpašumu “Strazdi”-7, Kroņauce 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.     

Izvērtējot Tērvetes novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts: 

2016. gada 17. novembrī ir mirusi /Vārds Uzvārds/, /personas kods/.   

Saskaņā ar Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti, /Vārds 

Uzvārds/ uz 2020. gada 6. novembri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo 

īpašumu „Strazdi”-7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,   53,27 EUR apmērā.  

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš fiziskajai personai - 

nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu, pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. 

Tērvetes novada dome konstatē, ka nodokļu maksātājs /Vārds Uzvārds/ ir mirusi un nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kā arī ar to saistītās 

soda naudas, nokavējuma naudas. Parāds dzēšams, jo pašvaldība nav pieteikusi kreditoru 

pretenziju par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmo un 

trešo daļu, 2020. gada 19. novembra 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. Dzēst 2016. gada 17. novembrī mirušajai /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Strazdi”-7, Kroņauce, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, par kopējo summu 53,27 EUR (piecdesmit trīs euro 27 centi), no tā nekustamā 

īpašuma nodokļa pamatparāds 39,24 EUR trīsdesmit deviņi euro 24 centi) un nokavējuma 
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nauda 14,03 EUR (četrpadsmit euro 03 centi). Gadījumā, ja, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajai daļai, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, 

tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

     2. Publicēt Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu. 

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

rajona tiesas  Jelgavas tiesu namā  Atmodas iela 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 26. novembrī                                                                                         Nr. 221 

                                                                                                             (protokols Nr. 20, 22. §) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu 

“Tērvetes līči” 

 

Tērvetes novada dome izskatot, iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu no /Vārds Uzvārds/ par nekustamo īpašumu ”Tērvetes līči”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmo daļu un 9. panta pirmo 

daļu /Vārds Uzvārds/, /personas kods/ , ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma 

nodokļa nomaksu par nekustamo īpašumu ”Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, par laika periodu no 2015. gada līdz 2019. gada 30. septembrim. 

Ņemot vērā to, ka /Vārds Uzvārds/ nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus par nekustamo īpašumu ”Tērvetes līči”, Tērvetes  pagasts,  Tērvetes novads, ir 

uzsākts nokavēto nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2020. gada 12. oktobrī /Vārds Uzvārds/  ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma 

piedziņu bezstrīda kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2020. gada 11. novembrī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo 

īpašumu ”Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir 452,88 EUR, t.sk. pamatparāds 

par zemi 108,06 EUR, pamatparāds par ēkām 232,60 EUR, nokavējuma nauda par zemi 35,49 

EUR, un nokavējuma nauda par ēkām 76,73 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 

ir izveidojies par laika periodu – 2018. un 2019. gadu. 

Tā kā uz /Vārds Uzvārds/ neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma 

nodokļa bezstrīda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu, 

Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. 

panta pirmās daļas 11. punktu, 26. pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. pantu, 

ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 19. novembra 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. Piedzīt no /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu ”Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 452,88 EUR (četri simti 

piecdesmit divi euro 88 centi) apmērā. 
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     2. Gadījumā, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas /Vārds Uzvārds/  nav 

labprātīgi veicis nodokļa parāda nomaksu, lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam 

piespiedu izpildei, parādu piedzenot šādos veidos: 

        2.1. norakstot līdzekļus no /Vārds Uzvārds/ kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no 

/Vārds Uzvārds/ pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

       2.2. vēršot piedziņu uz /Vārds Uzvārds/  mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz 

mantu, kas atrodas pie trešajām personām). 

3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 

9000145562, konts LV98UNLA0006011130654, kods UNLALV2X, AS SEB banka. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

5. Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro 

daļu un ir izpildāms nekavējoties. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-

1007). Lēmuma pārsūdzība neaptur tā piespiedu izpildi. 

 

 

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 26. novembrī                                                                                         Nr. 222 

                                                                                                             (protokols Nr. 20, 23. §) 

 

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā par nekustamo īpašumu 

“Tērvetes skola” 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu no /Vārds Uzvārds/  par nekustamo īpašumu ”Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, konstatēja: 

Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmo daļu un 9. panta pirmo 

daļu /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, ir atbildīgs par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma 

nodokļa nomaksu par nekustamo īpašumu ”Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, par laika periodu no 2015. gada līdz 2019. gada 30. septembrim. 

Ņemot vērā to, ka /Vārds Uzvārds/ nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus par nekustamo īpašumu ”Tērvetes skola”, Tērvetes  pagasts,  Tērvetes novads, ir 

uzsākts nokavēto nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā.  

2020. gada 12. oktobrī /Vārds Uzvārds/  ir brīdināts par nokavētā nodokļa maksājuma 

piedziņu bezstrīda kārtībā, bet nekustamā īpašuma nodokļa parāds  nav nomaksāts. 

2020. gada 11. novembrī kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo 

īpašumu ”Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir 112,94 EUR, t.sk. pamatparāds 

par ēkām 84,35 EUR, nokavējuma nauda par ēkām 28,59 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāds ir izveidojies par laika periodu – 2018. un 2019. gadu. 

Tā kā uz /Vārds Uzvārds/ neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu nekustamā īpašuma 

nodokļa bezstrīda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu, 

Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18. 

panta pirmās daļas 11. punktu, 26. pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. pantu, 

ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 19. novembra 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. Piedzīt no /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu ”Tērvetes skola”, Tērvetes   pagasts,  Tērvetes  novads, 112,94 EUR (viens 

simts divpadsmit euro 94 centi) apmērā. 
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     2. Gadījumā, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas /Vārds Uzvārds/ nav 

labprātīgi veicis nodokļa parāda nomaksu, lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam 

piespiedu izpildei, parādu piedzenot šādos veidos: 

        2.1. norakstot līdzekļus no /Vārds Uzvārds/ kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no 

/Vārds Uzvārds/ pienākošajiem maksājumiem no trešajām personām; 

        2.2. vēršot piedziņu uz /Vārds Uzvārds/ mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz 

mantu, kas atrodas pie trešajām personām). 

     3. Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 

9000145562, konts LV98UNLA0006011130654, kods UNLALV2X, AS SEB banka. 

     4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram M. 

Berlandam. 

     5. Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro 

daļu un ir izpildāms nekavējoties. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-

1007). Lēmuma pārsūdzība neaptur tā piespiedu izpildi. 

 

 

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 26. novembrī                                                                                         Nr. 223 

                                                                                                            (protokols Nr. 20, 24. §) 

 

Iesnieguma izskatīšana 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības nomāto zemes īpašumu „Veldres”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 3,5 ha platībā, uz kuras atrodas viņam piederošas ēkas, 

kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, 

konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz nomas tiesisko attiecību pamata (2020. gada 22. oktobra zemes nomas  

līgums Nr. 16-20) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo zemes īpašuma “Veldres”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 3,5 ha platībā. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas 

ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas (būves). 

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

zemes īpašuma „Veldres”, Tērvetes 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 likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Ievērojot minēto, kā arī Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 19. novembra 

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://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Veldres”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 

“Veldres”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un pārdošanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

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 26. novembrī                                                                                         Nr. 224 

                                                                                                             (protokols Nr. 20, 25. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Āboliņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Āboliņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, Tērvetes novada domes Finanšu 

komitejas 2020. gada 19. novembra lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

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

 

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

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

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

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

/Nosaukums/ māju zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto 

un samaksāto pirkuma maksu 21 900,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro 00 

centi). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 



61 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 26. novembrī                                                                                             Nr. 225 

                                                                                                                (protokols Nr. 20, 26. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Jurģi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Jurģi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un konstatējot, 

ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras 

veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena 

nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties 

uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 

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

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

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

 

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

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

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jurģi”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ 

māju zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto un 

samaksāto pirkuma maksu 21 000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis 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 26. novembrī                                                                                             Nr. 226 

                                                                                                                 (protokols Nr. 20, 28. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Mazdruķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. 

gada 19. novembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

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

Vēveris), PRET  - nav, ATTURAS - nav, Madarai Dargužai saskaņā ar likumu  ”Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Mazdruķi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, /Uzvārds/ zemnieku 

saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto un samaksāto pirkuma 

maksu 8 600,00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti euro 00 centi). 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 26. novembrī                                                                                         Nr. 227 

                                                                                                               (protokols Nr. 20, 31. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

      Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu un 

konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles 

procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama 

cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, 

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

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

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu “Pagasta zeme Inči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/, par tā nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 30 600,00 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši seši simti euro 00 centi). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 26. novembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 20, 21. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 10 

 “Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturtās daļas 5. punktu un 

 Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384  

"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

 apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu  
 

 

   Izdarīt Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada 

pašvaldībā”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu grozījumu: 
 

Izteikt Saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā: 

 

“36. Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai valdītājs līdz 2021. gada 31. decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 

apliecinājumu.”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 
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Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija 

saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošo 

noteikumu Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā” 36. 

punkta nosacījumiem, Tērvetes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai 

valdītājam līdz 2020. gada 31. decembrim ir jāiesniedz pašvaldībā 

pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 

apliecinājumu. 

Ievērojot Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu īpašnieku un valdītāju zemo aktivitāti šī 

pienākuma izpildē, ir nepieciešams pagarināt šo termiņu līdz 2021. 

gada 31. decembrim, salāgojot saistošajos noteikumos noteikto 

termiņu, līdz kuram Tērvetes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam ir 

jāiesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam 

pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 

apliecinājumu, ar  Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 

noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 17. punktā noteikto 

galējo termiņu, līdz kuram pašvaldībai ir jāpabeidz pirmreizējo 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek pagarināts termiņš, līdz kuram 

(2021. gada 31. decembrim) Tērvetes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai 

valdītājam ir jāiesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav ietekmes.   

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

    Nav ietekmes. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.  
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6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu projekta 

publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

       Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020.gada 26.novembra lēmumu 

(protokols Nr. 20, 29. §) 

 

 

     

Saistošie noteikumi Nr. 11 
Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos  

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

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 6 164 605 euro 

apmērā”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums). 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 7 341 408 euro 

apmērā.” 

4. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums). 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D. Reinika 
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1. pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr. 11 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos  

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

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

24.09.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5981406,00 183199,00 6164605,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1836928,00 0,00 1836928,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1836928,00 0,00 1836928,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1836928,00 0,00 1836928,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 509946,00 15000,00 524946,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 509946,00 15000,00 524946,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 491059,00 15000,00 506059,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10965,00 0,00 10965,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 7922,00 0,00 7922,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 10000,00 0,00 10000,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 10000,00 0,00 10000,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 10000,00 0,00 10000,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 0,00 1000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 0,00 1000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no 

vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 0,00 1000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 3330,00 0,00 3330,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā   9.4.0.0. 1430,00 0,00 1430,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1000,00 0,00 1000,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu 

vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 180,00 0,00 180,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 250,00 0,00 250,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 1900,00 0,00 1900,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu     9.5.1.1. 100,00 0,00 100,00 
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    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās     9.5.1.4. 1300,00 0,00 1300,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu     9.5.2.1. 500,00 0,00 500,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 4850,00 0,00 4850,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 4850,00 0,00 4850,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 4850,00 0,00 4850,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 400,00 0,00 400,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 400,00 0,00 400,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 400,00 0,00 400,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 238395,00 3000,00 241395,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 98830,00 0,00 98830,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 139565,00 3000,00 142565,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 80000,00 3000,00 83000,00 

    Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 

    

13.2.2.0. 59565,00 0,00 59565,00 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto 

iestāžu transferti 17.0.0.0. 46769,00 0,00 46769,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 46769,00 0,00 46769,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1208960,00 165199,00 1374159,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1208960,00 165199,00 1374159,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 549642,00 165199,00 714841,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 172572,00 0,00 172572,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 486746,00 0,00 486746,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 911600,00 0,00 911600,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 911600,00 0,00 911600,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1209228,00 0,00 1209228,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1209228,00 0,00 1209228,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 1600,00 0,00 1600,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 51078,00 0,00 51078,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1156550,00 0,00 1156550,00 
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2. pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos  

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

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

24.09.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7158209,00 183199,00 7341408,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 2988113,00 167991,00 3156104,00 

  Atalgojums   1100 2307709,00 135380,00 2443089,00 

    Mēnešalga     1110 2158912,00 135380,00 2294292,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 144597,00 0,00 144597,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata     1150 4200,00 0,00 4200,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 680404,00 32611,00 713015,00 

    Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 569704,00 32611,00 602315,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un 

citi maksājumi     1220 110700,00 0,00 110700,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2396565,00 -24526,00 2372039,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 4852,00 -195,00 4657,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 1398,00 5,00 1403,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 3454,00 -200,00 3254,00 

  Pakalpojumi   2200 1031197,00 -20995,00 1010202,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 15505,00 -1350,00 14155,00 

    Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 277558,00 -3140,00 274418,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 150622,00 -2241,00 148381,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 544238,00 -1130,00 543108,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 18070,00 -130,00 17940,00 

    Īre un noma     2260 3520,00 -400,00 3120,00 

    Citi pakalpojumi     2270 16684,00 -12604,00 4080,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un 

komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 5000,00 0,00 5000,00 
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  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 1052582,00 -4040,00 1048542,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 105791,00 2101,00 107892,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 179963,00 -3554,00 176409,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana     2340 31650,00 0,00 31650,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 96147,00 1390,00 97537,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 626044,00 -4000,00 622044,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 10947,00 23,00 10970,00 

    Pārējās preces     2390 2040,00 0,00 2040,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4441,00 132,00 4573,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 303493,00 572,00 304065,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 302693,00 572,00 303265,00 

    Maksājumi par budžeta iestādēm 

piemērotajām sankcijām     2520 800,00 0,00 800,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 5754,00 0,00 5754,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 5754,00 0,00 5754,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem 

un fiziskām personām     3260 5754,00 0,00 5754,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1445277,00 12130,00 1457407,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 12587,00 0,00 12587,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 500,00 0,00 500,00 

    Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 12087,00 0,00 12087,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1432690,00 12130,00 1444820,00 

    Zeme un būves     5210 18937,00 -5000,00 13937,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 20422,00 -9530,00 10892,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 142093,00 26660,00 168753,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 635722,00 -24000,00 611722,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 615516,00 24000,00 639516,00 

Sociālie pabalsti 6000 160647,00 0,00 160647,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 131377,00 0,00 131377,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības 

pabalsti naudā     6240 7767,00 0,00 7767,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 20560,00 0,00 20560,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai naudā     6260 3100,00 0,00 3100,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 9100,00 0,00 9100,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 90850,00 0,00 90850,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 0,00 0,00 0,00 
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    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā     6320 0,00 0,00 0,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 0,00 0,00 0,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 29270,00 0,00 29270,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1980,00 0,00 1980,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 27290,00 0,00 27290,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 161853,00 27604,00 189457,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 161853,00 27604,00 189457,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 159800,00 27604,00 187404,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

uz valsts budžetu     7240 28,00 0,00 28,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 2025,00 0,00 2025,00 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada 26. novembra saistošajiem  

noteikumiem Nr.11 

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

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

 

 

Pamatojoties uz Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes 

analīzi uz 2020. gada 26. novembri Pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumos apkopoti 

sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 183 199 euro. 

 

Tabula nr.1.1.  Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2020. gada 26. novembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

19.11 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2020. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5981406,00 183199,00 6164605,00 

   Budžeta ieņēmumi   3929226,00 183199,00 4112425,00 

    ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 509946,00 15000,00 524946,00 

      Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 509946,00 15000,00 524946,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 491059,00 15000,00 506059,00 

          Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 

      

4.1.1.2. 
0,00 15000,00 15000,00 

    Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

13.0.0.0. 238395,00 3000,00 241395,00 

      Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas 
  13.2.0.0. 139565,00 3000,00 142565,00 

        Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 
    

13.2.1.0. 
80000,00 3000,00 83000,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1194697,00 165199,00 1359896,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta 
  18.6.0.0. 1194697,00 165199,00 1359896,00 

        Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
    

18.6.2.0. 
546342,00 165199,00 711541,00 

          Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim - pedagogu 

atalgojumam 

      

18.6.2.0.1 
257490,00 141312,00 398802,00 
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          Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim - 5-6 gadīgo 

apmacībai 

      

18.6.2.0.2 
49168,00 23887,00 73055,00 

 

Ieņēmumi palielināti: 

 Par 15 000 EUR ieņēmumi par iepriekšējo gadu NĪN parādu; 

 Par 3 000 EUR ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas; 

 Par 23 887 EUR valsts budžeta mērķdotācija pirmskolas grupu pedagogu 

atalgojumam; 

 Par 141 312 EUR valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam.  

 

 

1.2. Izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 183 199 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem.  

 

Tabula nr.1.2.  Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2020. gada 26. novembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

19.11 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2020. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7158209,00 183199,00 7341408,00 

  11 Brigaderes sk.v.fin   155553,00 88071,00 243624,00 

    Atlīdzība 1000 152622,00 88071,00 240693,00 

      Atalgojums   1100 122993,00 70973,00 193966,00 

        Mēnešalga     1110 122993,00 70973,00 193966,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga - 

pedagogiem       11191 122993,00 70973,00 193966,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 29629,00 17098,00 46727,00 

        Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 29629,00 17098,00 46727,00 

  13 Augstkalnes sk.v.fin   171550,00 77128,00 248678,00 

    Atlīdzība 1000 168344,00 77128,00 245472,00 

      Atalgojums   1100 135663,00 62155,00 197818,00 

        Mēnešalga     1110 135663,00 62155,00 197818,00 

          Pārējo darbinieku mēnešalga - 

pedagogiem       11191 135663,00 62155,00 197818,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 32681,00 14973,00 47654,00 

        Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 32681,00 14973,00 47654,00 

  18 Sports   98917,00 0,00 98917,00 

      Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 200,00 -200,00 0,00 

        Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 200,00 -200,00 0,00 
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          Dienas nauda       2121 200,00 -200,00 0,00 

      Pakalpojumi   2200 20162,00 -1000,00 19162,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 7580,00 -1000,00 6580,00 

          Izdevumi par apkuri       2221 4100,00 -700,00 3400,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 3280,00 -300,00 2980,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 11255,00 1200,00 12455,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 8735,00 1200,00 9935,00 

          Inventārs       2312 6035,00 1200,00 7235,00 

        Zeme un būves     5210 5000,00 -5000,00 0,00 

          Inženierbūves       5218 5000,00 -5000,00 0,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 13780,00 5000,00 18780,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 13080,00 5000,00 18080,00 

  28 Līdzekļi neparedz.g.   12604,00 -12604,00 0,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 12604,00 -12604,00 0,00 

      Pakalpojumi   2200 12604,00 -12604,00 0,00 

        Citi pakalpojumi     2270 12604,00 -12604,00 0,00 

          Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem       2275 12604,00 -12604,00 0,00 

  3 Bukaišu pagasta pārvalde   27129,00 0,00 27129,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 9144,00 -2480,00 6664,00 

      Pakalpojumi   2200 6470,00 -1980,00 4490,00 

        Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 1500,00 -1350,00 150,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 3020,00 -110,00 2910,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 3000,00 -90,00 2910,00 

          Izdevumi par atkritumu savākšanu, 

izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju       2224 20,00 -20,00 0,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 1160,00 -370,00 790,00 

          Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības       2231 650,00 -400,00 250,00 

          Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem       2234 0,00 60,00 60,00 

          Pārējie iestādes administratīvie izdevumi       2239 510,00 -30,00 480,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 250,00 -150,00 100,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 150,00 -150,00 0,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 500,00 -500,00 0,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 500,00 -500,00 0,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 500,00 -500,00 0,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 2480,00 2480,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 0,00 2480,00 2480,00 
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        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 0,00 2480,00 2480,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 0,00 2480,00 2480,00 

  41 Savst.norēķini izglītībā   125000,00 27604,00 152604,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 125000,00 27604,00 152604,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 125000,00 27604,00 152604,00 

        Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 125000,00 27604,00 152604,00 

  45 Objektu privatizāc.   20000,00 3000,00 23000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 20000,00 3000,00 23000,00 

      Pakalpojumi   2200 20000,00 3000,00 23000,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 0,00 3000,00 3000,00 

          Pārējie iestādes administratīvie izdevumi       2239 0,00 3000,00 3000,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   175919,00 0,00 175919,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 74288,00 -1300,00 72988,00 

      Pakalpojumi   2200 43215,00 -1850,00 41365,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 3405,00 -1450,00 1955,00 

          Izdevumi par transporta pakalpojumiem       2233 550,00 -550,00 0,00 

          Pārējie iestādes administratīvie izdevumi       2239 1275,00 -900,00 375,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 18200,00 -3200,00 15000,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana       2243 2300,00 3200,00 5500,00 

        Īre un noma     2260 400,00 -400,00 0,00 

          Ēku, telpu īre un noma       2261 400,00 -400,00 0,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 2800,00 550,00 3350,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 2800,00 550,00 3350,00 

          Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi       2512 2800,00 550,00 3350,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 8230,00 1300,00 9530,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 8230,00 1300,00 9530,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 5930,00 1300,00 7230,00 

          Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika       5238 3150,00 -2600,00 550,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 2600,00 3900,00 6500,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   304126,00 0,00 304126,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 72061,00 -900,00 71161,00 

      Pakalpojumi   2200 22350,00 -900,00 21450,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)     2240 8550,00 -900,00 7650,00 

          Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts       2241 4700,00 -2400,00 2300,00 

          Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana       2243 2670,00 1500,00 4170,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 11900,00 900,00 12800,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 11900,00 900,00 12800,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 5350,00 900,00 6250,00 
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          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 4900,00 900,00 5800,00 

  8 Augstkalnes p-skola   393331,00 0,00 393331,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 131295,00 -9000,00 122295,00 

      Pakalpojumi   2200 40620,00 -2000,00 38620,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 17000,00 -2000,00 15000,00 

          Izdevumi par elektroenerģiju       2223 15000,00 -2000,00 13000,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 

5000   2300 78875,00 -7000,00 71875,00 

        Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 19340,00 -3000,00 16340,00 

          Kurināmais       2321 17340,00 -3000,00 14340,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana     2360 31040,00 -4000,00 27040,00 

          Ēdināšanas izdevumi       2363 31040,00 -4000,00 27040,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 54700,00 9000,00 63700,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 54700,00 9000,00 63700,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 12313,00 9000,00 21313,00 

          Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika       5238 0,00 3000,00 3000,00 

          Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi       5239 11913,00 6000,00 17913,00 

 

  

No struktūrvienības Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirts finansējums 12 604 EUR 

apmērā savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojuma sniegšanu starp pašvaldībām. 

 

Struktūrvienībās veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

izdevumu precizēšanai: 

 Sports – stadiona un skrejceliņu uzkopšanas iekārtas un trenažiera iegādei; 

 Bukaišu pagasta pārvalde – videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai; 

 A. Brigaderes p-skola – ūdens apgādes sistēmas remontam; 

 A. Brigaderes PG Sprīdītis – ventilācijas sistēmas remontam; 

 Augstkalnes p-skola – vingrošanas kompleksa iegādei. Papildus interaktīvā ekrāna 

un datortīkla iekārtu iegādei. 

Izdevumi palielināti: 

 Par 23 887 EUR valsts budžeta mērķdotācija pirmskolas grupu pedagogu 

atalgojumam; 

 Par 141 312 EUR valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam; 

 Par 3 000 EUR pašvaldības NĪ reģistrēšanu Zemesgrāmatā; 

 Par 27 604 EUR pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojuma 

sniegšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja                    D. Reinika 
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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 26. novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 20,  30. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības iestāžu amatu saraksts  

ar 2021. gada 1. janvāri 
 

 

 

Amata nosaukums 

amata 

vienību 

skaits 

1 

 

Administrācija 
Izpilddirektors 1 

Sekretāre - lietvede 0,75 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. 0,25 

Lietvede 0,5 

Arhīva speciālists 0,5 

Galvenā grāmatvede 0.9 

Galvenās grāmatvedes vietniece 1 

Grāmatvede - algu 0,75 

Grāmatvede - materiālu 1 

Grāmatvede - pamatlīdz. 0,9 

Ekonomists  0,75 

Iekšējais auditors 1 

Kasiere 0,5 

Jurists 0,75 

Personāla speciālists 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 

Summētais 

darba laiks 

līdz 1 

slodzei 

Apkopēja 1 

Datortīkla speciālists 0,25 

  Informāciju sistēmu administrators 1 

 

2 
Augstkalnes 

pagasta pārvalde 

 

Vadītāja 0,5 

Automašīnas vadītājs-kurjers 1 

Kultūras darb. organ. Augstkalnē 0,25 

Apkopēja  1 

Kasiere 0,5 

 

3 

Bukaišu pagasta 

pārvalde 

Vadītāja 0,25 

Kasiere 0,5 

 Apkopēja 1 
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6 

Annas Brigaderes 

pamatskola 

  

  

  

  

  

Saimniecības pārzinis 1 

Remontstrādnieks 1 

Lietvede  1 

Pavārs  2 

Virtuves strādniece 1 

Apkopēja - dežurante 2 

Apkopēja 1 

Sētnieks 1 

 

7 
PG Sprīdītis 

  

  

  

  

Sētniece-veļas mazgātāja 1 

Skolotāju palīgs 7 

Skolas māsa 1 

Šefpavārs  1 

Virtuves strādniece 1 

Apkopēja  1 

 

8 

  

Augstkalnes      

pamatskola 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saimniecības pārzinis 0,65 

Lietvede 1 

Šefpavārs 1 

Pavāri 2 

Virtuves strādnieks 2 

Veļas pārzine 0,3 

Apkopēja 3,75 

Strādnieks  1 

Santehniķis 1 

Skolas māsa  0,5 

Skolas dežurants 1 

Zāles dežurants 1 

Sētnieks, skola 1 

PI metodiķis 0,5 

Sētnieks, PIG 0,25 

Skolotāju palīgs 4 

10 Izglītības vadība 

  

Izglītības koordinators 0,75 

Logopēds 1 

Sociālais pedagogs 1 

 

 

15 
  

  

  

  

Kultūras nama vadītāja  1 

Kultūras pasākumu organizators 1 

Apkopēja 1 

Sētnieks 0,5 

Amatierteātra kolektīva vadītāja 0,25 



80 

 

Tērvetes kultūras 

nams 

  

  

  

  

  

  

  

  

Jaun.deju kolektīva vadītāja 0,25 

Vid.paaudzes deju kolektīva vadītāja 0,25 

Kormeistars 0,125 

Kora diriģents 0,25 

Koncertmeistars deju kolektīvam 0,25 

Skaņu-gaismu operators 
summētais 

darba laiks 

Folkloras kopa 0,25 

 

18 Sports 

Sporta nodaļas vadītāja 1 

Strādnieks 1 

Apkopēja - dežurante 2 

 

19 Autobusi    

Autobusa vadītājs 1 

Mikroautobusa vadītājs 
summētais 

d. laiks līdz 

3 slodzēm 

 

21 Bāriņtiesa 

  

 

Priekšsēdētāja 1 

Priekšsēdētājas vietniece 0,75 

Sekretāre 0,5 

Bāriņtiesas locekle 1,5 

 

22 

Sociālais dienests 

  

  

  

Vadītāja 0.9 

Sociālais darbinieks Tērvetes pag. 1 

Sociālais darbinieks Augstkalnes pag. 1 

Sociālais darbinieks Bukaišu pag. 0,5 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore 

Bukaišu pagastā 
1 

Interešu pulciņa audzinātāja un organizatore 

Tērvetes pagastā 
1 

Automašīnas vadītājs - kurjers 1 

Dienas centra administrators Augstkalnes p. 0,8 

Dienas centra administrators Bukaišu pag. 0,8 

 

24 

  

 Bukaišu tautas 

nams 

  

  

Kultūras pasākumu organizatore 0,5 

Daiļdārznieks 0,75 

Koncertmeistare deju kolektīvam 0,125 

Senioru deju kopas vadītāja 0,225 

 

27 
Ugunsdzēsības 

dienests     

Ugunsdzēsības dienesta vadītājs 0,5 

Ugunsdz.tehniķis Bukaišos 0,25 
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Brīvprātīgie ugunsdzēsēji 
summētais 

darba laiks 

 

29 
Attīstības nodaļa 

  

  

  

  

  

Attīstības nodaļas vadītājs 0,5 

Tūrisma organizators 1 

Nekust. īpaš. speciālists Tērvetes pag. 1 

Nekust.īpašuma speciālists Augstkalnes un 

Bukaišu pag. 
0,75 

Projektu koordinatore 0,5 

Sabiedrisko attiecību speciālists 0,25 

Uzņēmējdarbības speciāliste 0,5 

 

30 Komunālā nodaļa  

Tērv.pag.komun.dienesta vadītājs 1 

Atslēdznieks Tērvetes pag. 1 

Zāles pļāvējs (5 mēn) Tērvetes pag. 3 

Santehniķis Augstkalnes pag. 2 

Santehniķis - šoferis Tērvetes pag. 1 

Santehniķis Tērvetes pag. 2 

Apkopēja - dežurante T.estr. (7 mēn) 1 

Sētniece, Tērvetes pag. 1.5 

Kapsētu pārzine, Tērvetes kapi 1 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

Augstkalnes pag.  (7 mēn) 
3 

Zāles pļāvējs   (5 mēn) Augstkalnes pag. 2 

Kapsētu pārzine, Gaiļu kapi 0,5 

Sētniece, Augstkalnes pag. 0,25 

Dārznieks, Augstkalnes pag. 0,25 

Elektriķis, Bukaišu pag. 0,5 

Remontstrādnieks, Bukaišu pag. 1 

Sētniece 7 mēn, (Bukaišu sk.) 0,5 

Sētniece, Bukaišu pag. 1 

Kapsētu pārzine, Priežu, Trušu, Mednes kapi 0,65 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators  

(7 mēn) Bukaišu pag. 
2 

Bukaišu pag.komun.dien.vadītājs 1 

Traktorists, santehniķis, Bukaišu pag. 

Summētais 

darba laiks 

līdz 1 

slodzei 

Zāles pļāvējs  (5mēn) Bukaišu pag. 2 

Šoferis - santehniķis, Bukaišu pag. 1 

Komunālās nodaļas vadītāja 0,8 

Augstkalnes pag.komun.dienesta vadītājs 0,75 
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Grāmatvede  1 

Ēku un apsaimniekoto teritoriju pārzine 

Bukaišu un Tērvetes pag. 
0,75 

Ēku un apsaimniekoto ter.pārzine 

Augstkalnes pag. 
0,25 

Attīrīšanas iekārtu operators 'Griezes' 0,4 

Attīrīšanas iekārtu operators Bukaišu pag. 0,5 

Attīrīšanas iekārtu operators Augstkalnes 

pag. 
0,4 

 

38 
Katlu māja – 

Vecskola, Bukaiši 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0,25 

 

39 Pašvaldības policija 
Priekšnieks 1 

Vecākais inspektors 1 

 

40 
Būvvalde 

Arhitekte-būvvaldes vad. 0,5 

Būvinspektors 0,25 

 

46 

Tērvetes pagasta 

pārvalde 

  

  

Vadītāja 0,5 

Apkopēja 0,5 

Novadpētniecības krātuves vadītājs 0,5 

Daiļdārznieks   1 

 

54 Katlu māja –

Labrenči 
Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
0.25 

55 
Katlu māja – 

Sanatorija 4 

Apkures sezona - apkures iekārtu operators 

(7mēn) 
1.75 

 Domes priekšsēdētāja                                                                       D. Reinika 

66 
Autoceļu 

uzturēšana  
Traktortehnikas vadītājs                

Summētais 

darba laiks 

    

69 Tērvetes bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

70 
Augstkalnes 

bibliotēka  
Bibliotēkas vadītāja 1 

71 Bites bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 

72 Bukaišu bibliotēka  Bibliotēkas vadītāja 1 


