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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 

   

30.12.2020                                                                                                    Nr. 22 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

4. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Audruves” un “Kārkli” 

robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

13. Par lēmuma precizēšanu, nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Burkāni”  sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma „Jaunupšas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu 

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

18. Par lēmumu atcelšanu 

19. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

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

20. Par kustamās mantas izsoli (ar lejupejošu soli) 

21. Par autogreidera izsoli (ar lejupejošu soli) 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
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24. Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļa ievēlēšanu 

25. Iesnieguma izskatīšana 

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

27. Par nekustamā īpašuma “Dambīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

29. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Labrenči”- 27, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu atsavināšanai 

30. Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Ruči 5”, Bukaišu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai 

31. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5”- 7,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu atsavināšanai 

32. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Atpūtas”- 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu atsavināšanai 

33. Par nekustamā īpašuma „Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

34. Par lēmuma grozīšanu 

35. Par nekustamā īpašuma “Gailīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

36. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu atsavināšanai 

37. Par ceļu sarakstu  apstiprināšanu 

38. Par saistošo  noteikumu  Nr. 14 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra 

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

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 Belands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 38 jautājumiem 

 

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

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

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 38 jautājumiem 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2020. gada 30. decembra  

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*  Decembra mēnesī pabeigta būvniecība trim no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētajiem 

objektiem: 

- "Ielu apgaismojuma izbūve pašvaldības ceļam Te-37C "Laktas-Sanatorija".  

  SIA "J.E.F." jaunu apgaismojuma elektrolīniju 700 m garā posmā no šosejas P95 "Jelgava-

Žagare" līdz Rehabilitācijas centram "Tērvete" izbūvēja trīs mēnešu laikā; 

- "Kultūras nama telpu atjaunošanas darbi ēkā "Zelmeņi".  
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Saskaņā ar SIA "SAILI STILS" izstrādāto dizaina projektu ir atjaunots vestibils un veikts 

kosmētiskais remonts aktu zālē. Darbus veica SIA "BD&C"; 

-  "Mežmuižas pils centrālo kāpņu restaurācijas darbu veikšana".  

Augstkalnes skolas ēkā tika restaurētas centrālās kāpnes un sienas arka virs kāpnēm. Darbus 

veica SIA "WARSS+". 

 

*   18. decembrī SIA "Ceļu inženieri" pabeidza Tērvetes novada pašvaldības autoceļu 

inventarizāciju, kuras ietvaros tika iesniegti ceļu un ielu reģistri dalījumā pa ceļu grupām, kā 

arī kopsavilkums, grafiskais ceļu un ielu izvietojuma plāns elektroniskā un drukātā versijā, 

brauktuvju reģistrs. Pašvaldība ir pieslēgta tiešsaistes kartogrāfiskai transporta infrastruktūras 

pārvaldības sistēmai. 

   

*  22. decembrī  noslēdzās cenu aptauja "Būvprojekta izstrāde sadzīves notekūdeņu bioloģisko 

attīrīšanas iekārtu izbūvei Sanatorijas ciematā, Tērvetes pagastā. Piedāvājumi tika saņemti no 

visiem trim uzaicinātajiem pretendentiem. SIA "ARHIS MEP" iesniedza piedāvājumu par 5600 

EUR, SIA "Ekostandarts Tehnoloģijas" par 4750 EUR, bet SIA "Jura Voicehoviča 

projektēšanas birojs" piedāvāja projektēt par 6350 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši ir 

sagatavots un nosūtīts parakstīšanai līgums zemākās cenas piedāvājuma iesniedzējam - SIA 

"Ekostandarts Tehnoloģijas". 

 Sanatorijas ciematā paredzēts izbūvēt bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 

jaudu 15 m3 diennaktī. Būvprojekta izstrādes termiņš 5 mēneši no līguma parakstīšanas. 

 

*  22. decembrī noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Būvprojekta izstrāde sadzīves kanalizācijas 

tīklu izbūvei nekustamiem īpašumiem "Pīlādži", "Saulieši", "Liepas" un "Stūrīši". SIA 

"Ekostandarts Tehnoloģijas" iesniedza piedāvājumu par 2500 EUR, SIA "ARHIS MEP" par 

4200, bet SIA "Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" par 3800 EUR, neieskaitot  PVN.  

Līgums tiks slēgts ar lētākā piedāvājuma iesniedzēju SIA "Ekostandarts Tehnoloģijas". 

Projekta rezultātā būs nodrošināta iespēja četrām mājsaimniecībām pieslēgties centrālajam 

kanalizācijas vadam par saviem līdzekļiem. 

 

*    10. decembrī notika  četras  Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles. 

 

 Pašvaldības  nekustamo īpašumu  "Gailīši", Bukaišu pagastā, sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar platību 0,103 ha ar nosacīto sākuma cenu 600 EUR  izsolīja par 620 EUR, jeb vienu 

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

     Pašvaldības nekustamam īpašumam "Dambīši", Augstkalnes pagastā, sastāvošam no vienas 

lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības ar platību  1,06  ha  izsoles gaitā vērtība pieauga  

no sākotnēji nosacītās 7 000 EUR  līdz 9 400 EUR. Izsolē piedalījās divi dalībnieki. 

    Uz nekustamo īpašumu "Tērvetes pašvaldība Silmači", Tērvetes pagastā,  sastāvošu  no 

vienas lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības ar  platību 1,38 ha ar sākotnēji nosacīto 

cenu 5 300 EUR  bija pieteicies tikai viens dalībnieks, tāpēc īpašums tika izsolīts par vienu soli 

virs sākotnēji noteiktās cenas t.i. 5 600 EUR. 

     Arī Bukaišu pagasta nekustamo īpašumu "Pašvaldības Pūces",  sastāvošu no vienas zemes 

vienības ar platību 4,29 ha un nosacīto sākuma cenu 30 800 EUR nosolīja par vienu soli virs 

noteiktās cenas 31 800 EUR, jo izsolei bija reģistrējies tikai viens dalībnieks.  

   Savukārt Augstkalnes pagasta nekustamā īpašuma "Bumbieres", sastāvoša no vienas 

lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības ar kopējo platību 0,37 ha un nosacīto sākuma 

cenu 1 300 EUR, izsole beidzās bez rezultātiem, jo izsolei nebija reģistrējies neviens dalībnieks. 

 

*     SIA "J.E.F." iesniedza divas izstrādātas tehnisko projektu dokumentācijas: 

- "Ielu apgaismojuma būvprojekts gar autoceļiem V1106 Augstkalne-Bēne un Bu29 Āres-Stari, 

Bukaišu pagastā, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu"; 
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-  "Ielu apgaismojuma līnijas izbūves būvprojekts Kroņaucē". Lai izgaismotu autobusa pieturu, 

kurā pulcējas skolēni tiks pagarināta ielu apgaismojuma līnija līdz krustojumam  P103 "Dobele-

Bauska" un Te-2 "A/f ciemats-Ružas". 

 

*    Decembrī   Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai iesniegti divi 

iesniegumi: 

- komisija piekrita ar 31.12.2020 pārtraukt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

- savukārt vienā gadījumā piekrita piešķirt dzīvokļa īres tiesības ar 01.01.2021. 

       Komisija, izvērtējot dzīvojamās mājas "Kvietes", Bukaišu pagastā, nepieciešamos 

ieguldījumus ēkas stāvokļa uzlabošanai, konstatēja, ka ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās 

uzlabošanai ieguldāmo līdzekļu apjoms ir liels un neekonomisks. Ēka ģeogrāfiski izvietota tālu 

no ciemata centra mazapdzīvotā vietā, no 8 dzīvokļiem izīrēti ir tikai 2. Komisija ierosina 

izskatīt jautājumu par ēkas nodošanu atsavināšanai, to pārdodot izsolē. Paralēli tiek risināts 

jautājums par citas dzīvojamās telpas ierādīšanu ēkā dzīvojošiem īrniekiem. Viens dzīvoklis ar 

01.01.2021.  jau tiek atbrīvots. Īrniecei ierādīta cita dzīvojamā platība.  

 

 

 

 

1. 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. 231 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

2. 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. 232 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

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. 233 “Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu” 
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4. 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. 234 “Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu” 

 

 

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. 235 “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. 236 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

      

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 237 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

      

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 238 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

9. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Audruves” un 

“Kārkli” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 239 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu 

“Audruves” un “Kārkli” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

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. 240 “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. 241 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 
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12. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 242 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

13. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu, nekustamā īpašuma piekritību 

pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā 

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. 243 “Par lēmuma precizēšanu, nekustamā īpašuma piekritību 

pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā” 

 
 

14. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Burkāni” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 244 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Burkāni” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 245 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 



8 

 

16. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Jaunupšas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas 

mērķa piešķiršanu 

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. 246 “Par nekustamā īpašuma “Jaunupšas” sadalīšanu, nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu” 
 

 

 

17. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 247 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par lēmumu atcelšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par Tērvetes novada domes 2020. gada 26. novembra sēdes lēmuma Nr. 207 „Par 

adreses maiņu” atcelšanu sakarā saņemtajiem Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 

iebildumiem par kopējas adreses piešķiršanu divām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma  86. panta 

otrās daļas 1. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas2020. gada 22. 

decembra 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: 

 

Atcelt Tērvetes novada domes 2020. gada 26. novembra sēdes lēmumu Nr. 207 „Par adreses 

maiņu”. 
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19. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 12 

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

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
D. Reinika 

 

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

pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 12  „Grozījumi 

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

pašvaldības nolikums”” (lēmuma pielikumā).  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

 

 

 

 

20. paragrāfs 

Par kustamās mantas izsoli (ar lejupejošu soli) 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas -  trīs kases 

aparātu CHD 3850 atsavināšanu. 

      Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

16.10.2018. Tērvetes novada dome ir iegādājusies trīs kases aparātus CHD 3850, ar katra tā 

sākotnējo vērtību 570,68 EUR. Pašreizējā kases aparātu bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir 1369,68 EUR, katra vērtība 456,56 EUR. 

      Kases aparāti ir kļuvuši nevajadzīgi pašvaldības funkciju izpildei, jo ir tikuši aizstāti ar 

jaunu funkcionalitāti ZZ Dats grāmatvedības programmā GVEDIS, kamdēļ ar Tērvetes novada 

domes Finanšu komitejas 2019. gada 24. oktobra lēmumu „Par kases aparātu atsavināšanu”, 

Tērvetes novada domei piederošie trīs kases aparāti CHD 3850 ar inventāra Nr. 5036,  5037 un  

5038, tika nodoti atsavināšanai, pārdodot tos par brīvu cenu, kas vienāda ar to atlikušo bilances 

vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem. 

      Par kases aparātu pārdošanu 2019. gada novembra mēnesī ir ievietots sludinājums Tērvetes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, taču līdz šim brīdim neviens 

potenciālais pircējs mantas pirkšanai nav pieteicies. 

      Vadoties no norādītā, kā vislietderīgākā pašvaldības rīcība būtu to atsavināšana (pārdošana) 

atklātā izsolē ar lejupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu atbilstoši kases aparātu atlikušajai 

bilances vērtībai pēc grāmatvedības uzskaites datiem. 

      Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6., 7., 8., 9., 10. un 11. pantu,  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu 

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

manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, 

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

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

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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     1. Rīkot mutisko izsoli ar lejupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošajai kustamai 

mantai  - trīs kases aparātiem CHD 3850. 

     2. Apstiprināt kustamās mantas  - trīs kases aparātu CHD 3850, izsoles noteikumus (lēmuma 

pielikums). 

     3. Apstiprināt izsolāmās mantas izsoles komisiju šādā sastāvā:  

              1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors 

Māris Berlands; 

              2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis; 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Deleģēt tiesības izsoles komisijai apstiprināt izsolāmās kustamās mantas slepeno cenu. 

     5.  Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas -  trīs 

kases aparātu CHD 3850 izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

21. paragrāfs 

Par autogreidera izsoli (ar lejupejošu soli) 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Finanšu komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā autogreidera DZ180A 

atsavināšanu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

     Ar Tērvetes novada domes 2020. gada 25. jūnija sēdes lēmumu „Par autogreidera 

atsavināšanu”, Tērvetes novada dome ir nolēmusi pārdot par brīvu cenu Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošo autogreideri DZ 180A, valsts reģistrācijas numurs T8705LB, nosakot tā 

nosacīto pārdošanas cenu 9994,60 EUR apmērā, tai skaitā PVN.   

     Par autogreidera pārdošanu 2020. gada jūlija mēnesī ir ievietots sludinājums Tērvetes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, kā arī ir publicēti sludinājumi 

informatīvajā izdevumā “Laikam līdzi” un sludinājumu  portālā  https://www.ss.lv/lv/, taču līdz 

šim brīdim neviens potenciālais pircējs autogreidera pirkšanai nav pieteicies. 

     Vadoties no norādītā, kā vislietderīgākā pašvaldības rīcība būtu tā atsavināšana (pārdošana) 

atklātā izsolē ar lejupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu atbilstoši autogreidera nosacītajai 

pārdošanas cenai. 

       Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6., 7., 8., 9., 10. un 11. pantu,  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu 

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

manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra 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. Rīkot mutisko izsoli ar lejupejošu soli Tērvetes novada pašvaldībai piederošajam 

autogreiderim DZ 180A, valsts reģistrācijas numurs T8705LB. 

     2. Apstiprināt autogreidera DZ 180A izsoles noteikumus (lēmuma pielikums). 

     3. Apstiprināt autogreidera DZ 180A izsoles komisiju šādā sastāvā:  

         1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

         2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis; 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4.   Deleģēt tiesības izsoles komisijai apstiprināt autogreidera DZ 180A slepeno cenu; 

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
https://www.ss.lv/lv/
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      5.  Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā autogreidera DZ 180A 

izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv un oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par nekustamo īpašumu “Muižnieki ”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.     

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

konstatēts: 

2015. gada 12. martā ir miris /Vārds Uzvārds/, /personas kods/.   

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

Uzvārds/ uz 2020. gada 9. decembri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo 

īpašumu „Muižnieki“, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,   107,24 EUR 

apmērā, par 2014. un 2015. gadu.  

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, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra 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 2015. gada 12. martā mirušajam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Muižnieki”, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, par kopējo summu 107,24 EUR (viens simts septiņi euro 24 centi), 

no tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds - zeme 19,80 EUR (deviņpadsmit euro 80 centi) 

un nokavējuma nauda 9,36 EUR (deviņi euro 36 centi), pamatparāds ēkas 53,02 (piecdesmit 

trīs euro 02 centi) un nokavējuma nauda 25,06 EUR (divdesmit pieci euro 06 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. 

 

 

http://www.tervetesnovads.lv/
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23. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par nekustamo īpašumu “Gustiņi”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.     

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

tika konstatēts: 

     2015. gada 12. martā ir miris /Vārds Uzvārds/, /personas kods/.   

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

Uzvārds/ uz 2020. gada 9. decembri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo 

īpašumu „Gustiņi“, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,   166,61 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, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra 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 2015. gada 12. martā mirušajam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “Gustiņi”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, par kopējo summu 166,61 EUR (viens simts sešdesmit seši euro 61 centi), no 

tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds - zeme 31,39 EUR (trīsdesmit viens euro 39 centi) 

un nokavējuma nauda 14,78 EUR (četrpadsmit euro 78 centi), pamatparāds ēkas 81,78 

(astoņdesmit viens euro 78 centi) un nokavējuma nauda 38,66 EUR (trīsdesmit astoņi euro 66 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

24. paragrāfs 

Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļa ievēlēšanu 

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. 248 “Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļa 

ievēlēšanu” 

 

 

 

 

25. paragrāfs 

Iesnieguma  izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 6, „Ruči”,  Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2020. gada 01. novembra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Ruči” - 6, Bukaišu 

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 „Ruči” - 6 , Bukaišu 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,  2020. 

gada 22. decembra 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. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Ruči” - 6, 

Bukaišu 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. 6 „Ruči”,  

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

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

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

D. Reinika 

 

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

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

         Investīciju plāna 2. punkts “Izglītības iestāžu telpu remonti”  papildināts  ar   aktivitātēm 

“Augstkalnes pamatskolas ēkas vestibila sienu un griestu kosmētiskais remonts; Augstkalnes 

pamatskolas ēkas vestibila vēsturiskā izpēte un interjera projekta izstrāde; Augstkalnes 

pamatskolas ēkas vestibila interjera atjaunošana”, kā arī tām plānoto finansējumu un ieviešanas 

laiku.  Investīciju plāns papildināts ar 191  punktu  “191  “Kanalizācijas trases izbūve Zelmeņu 

ciemā”,  233 punktu “233  Pašvaldības ceļa Au1 posma virsmas atjaunošana”,     271     punktu  

“271     Apgaismota gājēju celiņa izveide Tērvetes pagastā, Tērvetē gar P103 līdz upei”,  27 2  

punktu “27 2 Ielas apgaismojuma izveide Tērvetes pagastā, Tērvetē gar P103  no Krasta ielas 

līdz Tērvetes upes tiltam”,  301  punktu  “301  Ielu apgaismojuma izbūve Te2 un P103 

krustojumā Kroņaucē”, 302 punktu “302  Ielu apgaismojuma projektēšana gar valsts reģionālo 

autoceļu T95 posmā no administratīvās ēkas “Zelmeņi” līdz privātmāju apbūves teritorijai”,   

372  punktu  “372   “Kanalizācijas tīklu pieslēguma izbūve “Kļaviņās”, Bukaišu pagastā”;  

precizētas plānotās izmaksas/aktivitātes sekojošos investīciju projektos: Nr. 18,  Nr. 251,  Nr. 

30, Nr. 371 . 

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

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

plānošanas dokumentiem”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra 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   precizēto Tērvetes novada pašvaldības investīciju plānu 2018.-2024. gadam    

(pielikumā). 

 

 

27. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Dambīši” 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. 249 “Par nekustamā īpašuma “Dambīši” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 
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28. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači” 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. 250 “Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači” izsoles 

rezultātu apstiprināšanu” 

 

 

 

29. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Labrenči”- 27, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 
D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči”- 27, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0285 sastāvošu no  dzīvokļa Nr.27, 

“Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

469/35171 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra 

apzīmējums 4688 003 0155 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 4688 003 0155), 

ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

294 27, un konstatējot, ka minētais dzīvokļa īpašums nav nepieciešams pašvaldībai patstāvīgo 

funkciju izpildei, īpašums nav izīrēts, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra 

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. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Labrenči”- 

27, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma “Labrenči”- 27, Tērvete,  Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un izsoles/pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

30. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Ruči 5”, 

Bukaišu pagasts, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Ruči 5”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra Nr. 4656 004 0093, sastāvošu no vienas neapbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4656 004 0093,  0,6144 ha kopplatībā, un konstatējot, ka minētais 

īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda, sastāv no 
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lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei un ir iznomāts, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. 

decembra 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. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā  īpašuma „Ruči 5”,  Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības piekritīgā īpašuma “Ruči 5”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 004 0093 reģistrēšanai zemesgrāmatā, 

novērtēšanai un pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5”- 7,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Sanatorija 5”- 7, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0415, sastāvošu no  dzīvokļa Nr. 7, “Sanatorija 

5”, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 220/4788 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 

4688 003 0173 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 4688 003 00173 020) un zemes gabala 

(kadastra apzīmējums 4688 003 0173), ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Tērvetes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 302 7, un konstatējot, ka minētais dzīvokļa īpašums nav 

nepieciešams pašvaldībai patstāvīgo funkciju izpildei, īpašums nav izīrēts, ievērojot Finanšu 

komitejas 2020. gada 22. decembra 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. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 

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

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

veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 5”- 7, Tērvete,   Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un izsoles/pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

 

32. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Atpūtas”- 15,  

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atpūtas”- 15, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0416, sastāvošu no dzīvokļa Nr. 15, “Atpūtas”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 7100/96120 

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 
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4688 002 0031 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 4688 002 0031), ierakstīts 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000000647 15, un konstatējot, ka minētais dzīvokļa īpašums nav nepieciešams pašvaldībai 

patstāvīgo funkciju izpildei, īpašums nav izīrēts, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. 

decembra 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 - nsv, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Atpūtas”- 

15,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma “Atpūtas”- 15,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, novērtēšanai un izsoles/pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

33. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,  pirmās 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

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

nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu. 

 Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

 Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

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

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

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

apliecība (Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000603157). 

Nekustamais īpašums pašreiz nav iznomāts un nav nepieciešams Tērvetes novada 

pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumu Nr. 190 „Par 

nekustamā īpašuma „Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu”, 

Tērvetes novada dome ir nolēmusi atsavināt Nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 1300 EUR apmērā.  

Kā tas redzams no 2020. gada 10. decembra izsoles protokola, tad uz izsoli nav pieteicies 

neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 

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

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

otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

  Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz Publiskas 

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

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

personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, Tērvetes 

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

nav, NOLEMJ: 

 

     1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, pirmo izsoli. 

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

nekustamajam īpašumam „Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra 

numurs 4644 001 0155, sastāvošam no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 4644 001 0155, platība 0,37 ha; 

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

izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 1050 EUR 

(viens tūkstotis piecdesmit eiro) apmērā; 

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

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

        1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

        2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis; 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     5. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

 

 

34. paragrāfs 

Par lēmuma grozīšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada domes 2020. 

gada 29. oktobra  sēdes lēmuma Nr. 197 “Par ēdināšanas pabalstu izmaksu” grozīšanu,  

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  27. punktu,  Tērvetes novada 

domes Finanšu komitejas 2020. gada 22. decembra 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: 

 

       Izdarīt grozījumu Tērvetes novada domes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumā  Nr. 197  

“Par ēdināšanas pabalstu izmaksu”, izsakot lēmuma lemjošās daļas 6. punktu šādā redakcijā:  

 

   “6.  Gadījumā, ja attālinātās apmācības  periods valstī tiek pagarināts vai  tiek  noteiktas  

jaunas klašu grupas attālinātajam mācību procesam, vai  mācības attālināti  ir noteicis skolas 

direktors sakarā ar drošības  pasākumu ievērošanu Covid-19  infekcijas izplatības laikā, uzdot 

domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai nodrošināt ēdināšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

turpināšanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajiem pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

pamatnosacījumiem.”.  
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35. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Gailīši” 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. 251 “Par nekustamā īpašuma “Gailīši” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” 

 

 

 

36. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Kvietes”,  

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra Nr. 4656 003 0053, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4656 

003 0053, 1,186 ha kopplatībā, un uz tās atrodošos vienu divstāvu dzīvojamo ēku ar kadastra 

apzīmējumu 4656 00300053 001, ar 8 dzīvokļu īpašumiem, un vienu saimniecības ēku ar 

kadastra apzīmējumu 4656 003 0053 002, un konstatējot, ka minētais nekustamais īpašums ir 

ierakstīts  Bukaišu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 114 uz Tērvetes novada pašvaldības 

vārda un nav nepieciešams Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, ņemot 

vērā  Finanšu komitejas 2020. gada 30. decembra 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. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai; 

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

veikt visas nepieciešamās darbības īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 003 0053, novērtēšanai un izsoles/pārdošanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

37. paragrāfs 

Par ceļu sarakstu 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. 252 “Par ceļu sarakstu apstiprināšanu” 
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38. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 14 „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. 14 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos         

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

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, 2020. gada 30. decembra 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. 14 „Grozījumi Tērvetes novada domes  2020. gada          

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

(pielikumā).  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.35 

Nākošā domes sēde 2021. gada 28. janvārī 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                      D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 04.01.2021. 

 

 

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 231 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 1. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 26. novembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Pagasta zeme pie elektro katlu mājas”, Tērvetes  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,02 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. 

gada 31. decembrī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. 

punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

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

vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā 

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

(nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas 

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

kavējumi, zemesgabals tiek izmantots personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, papildus 

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

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

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

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. decembra 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 “Pagasta zeme pie elektro katlu 

mājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,02 ha platībā, nomu, 

nosakot: 
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        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

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

kā 7 euro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 232 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 2. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 25. novembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Pagasta zeme pie elektro katlu mājas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. 

gada 31. decembrī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. 

punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

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

vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā 

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

(nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas 

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

kavējumi, zemesgabals tiek izmantots personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, papildus 

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

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

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

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. decembra 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 “Pagasta zeme pie elektro katlu 

mājas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, nomu, 

nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

kā 7 euro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 233 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 3. §) 

 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

 

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

iesniegumu ar atteikumu izmantot piešķirtās nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

gabala “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 1,42 ha 

platībā no kopējās iznomātās platības 1,47 ha, konstatēja: 

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 1,47 ha platībā. /Vārds Uzvārds/ vēlas 

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

zemes gabala “Čūreikas”, 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 

22. decembra 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, daļu 1,42 ha platībā. 

     2. Pārjaunot (slēgt jaunu līgumu) ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, noslēgto zemes nomas 

līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Čūreikas”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 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 sākot no 2021. gada 1. janvāra; 
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        2.4. nomas maksa 0,5 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro 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 30. decembrī                                                                                             Nr. 234 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 4. §) 

 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

 

 

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

iesniegumu ar atteikumu izmantot piešķirtās nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

gabala “Zelmeņu centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,03 

ha platībā no kopējās iznomātās platības 0,286 ha, konstatēja: 

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,286 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 0,256 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 

22. decembra 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 0,03 ha platībā. 

     2. Pārjaunot (slēgt jaunu līgumu) ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/ 230281-1221, noslēgto 

zemes nomas līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Zelmeņu 

centrs”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas nomu uz šādiem 

noteikumiem: 

        2.1. zemes gabala platība 0,256 ha: 
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        2.2. zemes gabala izmantošanas mērķis – mazdārziņš; 

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

        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 30. decembrī                                                                                             Nr. 235 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 01. decembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Laimdotu mazdārziņi”, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zemesgabals tiek izmantots personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, papildus pamatojoties 

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

apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

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

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. decembra 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 “Laimdotu mazdārziņi”, 

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

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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



30 

 

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

kā 7 euro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 236 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,05 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zemesgabals tiek izmantots personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, papildus pamatojoties 

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

apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

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

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. 

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

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

 

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

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

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

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

kā 7 euro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 237 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 7. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 26. novembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu “Pagasta zeme pie elektro katlu mājas”, Tērvetes  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,04 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. 

gada 31. decembrī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. 

punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

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

vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā 

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

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

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

(nerīkojot izsoli), ievērojot apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis iepriekš noslēgto nomas 

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

kavējumi, zemesgabals tiek izmantots personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, papildus 

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

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

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

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. decembra 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 “Pagasta zeme pie elektro katlu 

mājas ”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,04 ha platībā, nomu, 

nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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



34 

 

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

kā 7 euro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 238 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 8. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 01. decembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 0,22 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, 

zemesgabals tiek izmantots personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, papildus pamatojoties 

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

apbūves tiesības noteikumi” 56. un 57. punktu un Tērvetes novada pašvaldības 2019. gada 11. 

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

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

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

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

komitejas 2020. gada 22. decembra 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 “Silkalni”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,22 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

kā 7 euro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 239 

                                                                                                                   (protokols Nr. 22, 9. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Audruves” 

 un “Kārkli” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu 

„Audruves” un “Kārkli”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, robežu pārkārtošanai un lietošanas 

mērķu piešķiršanu pārkārtotajiem zemes gabaliem.  

Izskatot lēmuma projektu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada dome 

konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Audruves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāv no vienas zemes vienības, /kadastra apzīmējums/, kopplatība 0,6549 ha. 

 Nekustamais īpašums “Kārkli”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāv no vienas zemes vienības, /kadastra apzīmējums/, kopplatība 11,1 ha.  

Nekustamā īpašuma “Audruves” zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ un “Kārkli” 

zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/ zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, lai veiktu robežu 

pārkārtošanu starp abām zemes vienībām, kā arī konkretizētu nekustamā īpašuma 

apgrūtinājumus.   

Nekustamais īpašums “Audruves”, Bukaišu pagasts Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Bukaišu  pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

Nekustamais īpašums “Kārkli”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ pieder 

/Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, kuras īpašuma tiesības 

reģistrētas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Nekustamo īpašumu „Audruves” un “Kārkli” īpašnieki /Vārds Uzvārds/ un /Uzvārds/ 

zemnieku saimniecība /Nosaukums/ vēlas veikt robežu pārkārtošanu starp šiem īpašumiem un 

izveidot divus īpašumus atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „Rūķis AG” sertificēts  zemes ierīkotājs Baiba 

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

Zemes ierīcības projekts paredz no īpašuma “Kārkli” zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ nodalīt zemes gabalu 0,7413 ha platībā un pievienot blakus esošā īpašuma 

“Audruves” zemes vienībai ar /kadastra apzīmējums/. 
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Zemes ierīcības projekts konkretizēt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus un tajā paredzētie 

pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

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

izstrādes noteikumi” 28. punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, 

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

     1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma) nekustamo 

īpašumu „Audruves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads un “Kārkli”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, robežu pārkārtošanai. 

     2. Noteikt izveidotajai zemes vienībai “Audruves”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, visā tās platībā (1,3962 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 

     3. Noteikt izveidotajai zemes vienībai “Kārkli”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, visā tās platībā (10,36 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 30. decembrī                                                                                             Nr. 240 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 10. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Bukaišu pagasta zemnieku saimniecības /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, 2020. gada 20. novembra iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām zemes vienības daļu 1,42 ha platībā 

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

konstatēja:   

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

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 1,42 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 “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – Bukaišu pagasta 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 EUR 

apmērā.  

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

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra 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 Bukaišu pagasta zemnieku saimniecību /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, neiznomātās zemes 

http://www.tervetesnovads.lv/
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vienības daļas “Čūreikas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,42 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 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 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 241 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 11. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienības daļu 0,36 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Odziņas”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Odziņas”, Augstkalnes  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 0,36 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 “Odziņas”, 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. un 29.2. punktam, nav 

nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes pagastā ir noteikts 130 

EUR apmērā.  

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

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

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

attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra 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 daļas “Odziņas”, Augstkalnes  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,36 ha platībā, nomu,  nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

http://www.tervetesnovads.lv/
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        1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 01. janvāri; 

        1.3. nomas maksu - 130 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 

 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 242 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 12. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/,  2020. gada 08. decembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības vajadzībām 

zemes vienības daļu 1,2 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Spīdolas -  

pašvaldība”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā “Spīdolas - pašvaldība”, Bukaišu  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 1,20 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 tika publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

potenciālais zemes gabala nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. un 

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

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

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

maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Bukaišu pagastā ir noteikts 120 EUR 

apmērā.  

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

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

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

2020. gada 22. decembra 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 daļas “Spīdolas - pašvaldība”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,2 ha platībā, nomu,  nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

http://www.tervetesnovads.lv/
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        1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 01. janvāri; 

        1.3. nomas maksu - 120 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 

  

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 30. decembrī                                                                                             Nr. 243 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 13. §) 

 

Par lēmuma precizēšanu, nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai  

un reģistrēšanu zemesgrāmatā 

 

  Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par Tērvetes novada domes 2014. gada 22. maija sēdes lēmuma Nr. 60 “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu, nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā” precizēšanu, nekustamā īpašuma „Ielejas”, Bukaišu  pagastā, Tērvetes novadā, 

/kadastra numurs/, atzīšanu par piekritīgu pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārdā, konstatēja, ka:  

Ar 2014. gada 22. maija Tērvetes novada domes sēdes lēmumu Nr. 60 “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu, nekustamā īpašumu piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā”, 

Tērvetes novada dome ir izbeigusi /Vārds Uzvārds/ zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par 

lietošanā piešķirto neapbūvēto zemesgabalu „Ielejas”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā,  0,8 

ha platībā, /kadastra apzīmējums/, no 2010. gada 01. jūnija un nolēmusi ar bijušo zemes 

lietotāju /Vārds Uzvārds/ slēgt nomas līgumu par zemesgabala „Ielejas”, Bukaišu pagastā, 

Tērvetes novadā,  0,8 ha platībā, /kadastra apzīmējums/, nomu. 

2015. gada 2. janvārī ar bijušo zemes lietotāju /Vārds Uzvārds/, Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 

2.1 daļā noteiktajā termiņā un kārtībā ir noslēgts nomas līgumu par zemesgabala „Ielejas”, 

Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā,  0,8 ha platībā, /kadastra apzīmējums/, nomu. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 2. punkts paredz, ka zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā 

ir noslēgti zemes nomas līgumi. 

Vadoties no minētā, nekustamais īpašums „Ielejas”, Bukaišu  pagastā, Tērvetes novadā, 

/kadastra numurs/, sastāvošs no vienas neapbūvēta zemes vienības 0,8 ha platībā, /kadastra 

apzīmējums/, ir piekritīgs pašvaldībai un reģistrējams zemesgrāmatā uz Tērvetes novada 

pašvaldības vārda. 

Sagatavojot un iesniedzot dokumentus nekustamā īpašuma „Ielejas”, Bukaišu  pagastā, 

Tērvetes novadā, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ir konstatēts, ka Tērvetes 

https://likumi.lv/ta/id/34595#p25
https://likumi.lv/ta/id/34595#p25
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novada domes sēdes lēmuma Nr. 60 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, nekustamā 

īpašumu piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā” lemjošā daļa ir precizējama, jo 

lēmuma lemjošajā daļā nav ietverts lēmums par zemesgabala “Ielejas”, Bukaišu  pagasts, 

Tērvetes novads, piekritību pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra 

noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo 

un piekrītošo zemi” nosacījumiem. 

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

punktu un LR Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra. noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu, 

ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra 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. Precizēt Tērvetes novada domes 2014. gada 22. maija sēdes lēmuma Nr. 60 “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu, nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu 

zemesgrāmatā” lemjošo daļu, papildinot lēmumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā: 

“2.1 atzīt, ka gadījumā, ja /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā 

noteiktajā termiņā un kārtībā noslēgs nomas līgumu par zemesgabala „Ielejas”, Bukaišu 

pagastā, Tērvetes novadā,  0,8 ha platībā, /kadastra apzīmējums/, nomu, nekustamais īpašums 

„Ielejas”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas 

neapbūvētas zemes vienības 0,8 ha platībā, /kadastra apzīmējums/, ir piekritīgs Tērvetes novada 

pašvaldībai un reģistrējams zemesgrāmatā uz Tērvetes novada pašvaldības vārda.”. 

     2. Atzīt, ka nekustamais īpašums „Ielejas”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, /kadastra 

numurs/, sastāvošs no vienas neapbūvētas zemes vienības 0,8 ha platībā, /kadastra 

apzīmējums/, ir piekritīgs Tērvetes novada pašvaldībai un reģistrējams zemesgrāmatā uz 

Tērvetes novada pašvaldības vārda. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

https://likumi.lv/ta/id/34595#p25
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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 30. decembrī                                                                                             Nr. 244 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 14. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Burkāni”  

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

  Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Burkāni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma 

un lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

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

pieder /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, un Dobeles rajona Augstkalnes pagasta zemnieku 

saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, un sastāv no trīs zemes vienībām  ar 

/kadastra apzīmējums/ (1,8 ha), /kadastra apzīmējums/ (6,1 ha) un /kadastra apzīmējums/ (9,2 

ha).  

/Vārds Uzvārds/ un Dobeles rajona Augstkalnes pagasta zemnieku saimniecībai 

/Nosaukums/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Burkāni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, reģistrētas Augstkalnes  pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.    

Nekustamā īpašuma „Burkāni” īpašnieki /Vārds Uzvārds/ un Dobeles rajona Augstkalnes 

pagasta zemnieku saimniecība /Nosaukums/ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo 

zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības 

projektam. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Burkāni”, Augstkalnes pagasts, 

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

1 – 0,7 ha platībā un Nr. 2 – 1,1 ha  platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. 

Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

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

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

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

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 
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Saskaņā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 28. punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, 

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma) pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

     1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot 

nekustamā īpašuma „Burkāni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 0,7 ha 

platībā un Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 1,1 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajai zemes vienībai „Burkāni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

        2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,7 

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

visā tās platībā (0,7 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); 

        2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 1,1 ha, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Burkāniņi”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (1,1 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 30. decembrī                                                                                             Nr. 245 

                                                                                                                (protokols Nr. 22, 15. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes īpašumu “Asni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 3,6247 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 Bukaišu pagastā ir noteikts 120,00 EUR par 

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

un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra 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 piederošo zemes īpašumu “Asni”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, 3,6247 ha kopplatībā (sastāvošu no divām zemes vienībām ar 

/kadastra apzīmējums/– 0,7617 ha un /kadastra apzīmējums/ – 2,86 ha), nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

        1.2. nomas līguma termiņu - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 
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        1.3. nomas maksu 120,00 EUR/ ha gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                      Nr. 246 

                                                                                                           (protokols Nr. 22, 16. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Jaunupšas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes  

lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

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

zemes īpašuma „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sadalīšanu, nosaukuma 

un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu. 

Izskatot iepriekš minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no trīs zemes vienībām ar /kadastra apzīmējums/,  

6,5 ha platībā, /kadastra apzīmējums/, 6,9 ha platībā, un /kadastra apzīmējums/, 2,7 ha 

platībā. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunupšas”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/. 

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

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

apzīmējums/,  2,7 ha kopplatībā, piešķirt tai jaunu nosaukumu un noteikt zemes lietošanas 

mērķi. 

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

likuma 8. panta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde visas zemes vienības ar 

/kadastra apzīmējums/  atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Jaunupšas” nav nepieciešama. 

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

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, 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: 
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     1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, visu zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 2,7 ha platībā. 

     2. No nekustamā īpašuma „Jaunupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

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

„Kalnupšas”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (2,7 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 30. decembrī                                                                                    Nr. 247 

                                                                                                           (protokols Nr. 22, 17. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 17. decembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

apzīmējums/, 3,34 ha platībā, kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais nomas maksas 

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

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

un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. decembra 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/, 3,34 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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 30. decembrī                                                                                    Nr. 248 

                                                                                                           (protokols Nr. 22, 24. §) 

 

Par Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļa ievēlēšanu  

 

Ar 2021. gada 20. janvāri izbeidzās Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas 

Benitas Opmanes  un bāriņtiesas locekles Silvijas Krūmiņas  pilnvaras.  

Tērvetes novada dome 2020. gada 11. decembrī ir saņēmusi iesniegumu no Tērvetes novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājas Baibas Benitas Opmanes par vēlmi viņai un Silvijai Krūmiņai  

turpināt darbu Tērvetes novada bāriņtiesā.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu, bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas 

locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta ceturto daļu, organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja 

amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā. 

Saskaņā ar pieprasīto un 2020. gada 15. decembrī   saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas (turpmāk- VBTAI)  atzinumu VBTAI secina, ka Tērvetes novada bāriņtiesa 

darbojas  kompetences ietvaros, īstenojot normatīvajos aktos noteikto pienākumu bērna tiesību 

aizsardzības nodrošināšanai.  

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir 

pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11. panta 2., 

3., 4., 5. un 6. punktā minētajām prasībām. 

Saskaņā ar IeM Informācijas centra Integrētās informācijas sistēmas apakšsistēmas “Sodu 

reģistrs (Noziedzīgus nodarījumus izdarījušas personas - NNIP)” datiem, Baiba Benita Opmane 

un Silvija Krūmiņa atbilst Bāriņtiesu likuma 11. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajām 

prasībām.  

Tāpat minētās personas atbilst Bāriņtiesu likuma 10. panta un 11. panta 1., 7. un 8. punkta 

prasībām, ir izgājušas apmācību procesu un viņām ir darba pieredze bāriņtiesas darbā, kamdēļ 

Tērvetes novada domei nav iebildumu, ka šis bāriņtiesas sastāvs arī turpina darbu bāriņtiesā. 

Ievērojot minēto un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 9. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 

citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot Finanšu 

komitejas 2020. gada 22. decembra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p11
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Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. 

Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ievēlēt Baibu Benitu Opmani, /personas kods/, Tērvetes novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amatā uz laika periodu no 2021. gada 21. janvāra līdz 2026. gada 20. janvārim. 

2. Ievēlēt Silviju Krūmiņu, /personas kods, Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa amatā uz 

laika periodu no 2021. gada 21. janvāra līdz 2026. gada 20. janvārim. 

 

 

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 30. decembrī                                                                                        Nr. 249 

                                                                                                           (protokols Nr. 22, 27. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Dambīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

      Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

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

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

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

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

gada 22. decembra 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 10. decembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu “Dambīši”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, mantas 

nosolītājam Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 9 400,00 EUR (deviņi 

tūkstoši četri 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 30. decembrī                                                                                             Nr. 250 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 28. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači” izsoles  

rezultātu apstiprināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

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

pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā 

nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, ievērojot Finanšu 

komitejas 2020. gada 22. decembra 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 10. decembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, 

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

īpašumu “Tērvetes pašvaldība Silmači”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

mantas nosolītājam /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par tā nosolīto un samaksāto pirkuma 

maksu 5 600,00 EUR (pieci 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 30. decembrī                                                                                             Nr. 251 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 35. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Gailīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

      Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Gailīši”, 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, Finanšu komitejas 2020. gada   22. decembra 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 10. decembrī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gailīši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

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

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, /Uzvārds/ zemnieku saimniecībai 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par tās nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 620,00 

EUR (seši simti divdesmit 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 30. decembrī                                                                                             Nr. 252 

                                                                                                                 (protokols Nr. 22, 37. §) 

 

Par ceļu sarakstu apstiprināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto aktualizēto pašvaldības ceļu un ielu sarakstu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR MK 2017. 

gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites 

kārtība”, Finanšu komitejas 2020. gada 30. decembra 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. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstus (lēmuma pielikumā). 

     2. Iesniegt apstiprinātos Tērvetes novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstus reģistrācijai  

valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi". 

     3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2020. gada 30. decembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 22, 19. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 12 

 “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 21. panta  

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu  
 

 

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos   Nr. 

8 „Tērvetes pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 13.1 punktu šādā redakcijā:  

 

“13.1 Laikā, kad pašvaldības teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts ir noteikusi 

pulcēšanās ierobežojumus, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai 

pulcēšanās ierobežojumu laikā domes sēdes notiek attālināti, ievērojot 25.1punktā noteiktos 

nosacījumus. Domes priekšsēdētājs šādā gadījumā arī nosaka, kādā veidā sabiedrība tiek 

informēta par attālinātās domes sēdes norisi.”. 

 

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 54.2 punktu šādā redakcijā:  

 

“54.2 Laikā, kad pašvaldības teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts ir noteikusi 

pulcēšanās ierobežojumus, attiecīgās komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka ārkārtējās 

situācijas vai pulcēšanās ierobežojumu laikā komitejas sēdes notiek attālināti, ievērojot 54.1 

punktā noteiktos nosacījumus. Komitejas priekšsēdētājs šādā gadījumā arī nosaka, kādā veidā 

sabiedrība tiek informēta par attālinātās komitejas sēdes norisi.”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12 

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

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošie 

noteikumi Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums” ir precizējami 

atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” regulējumam un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumiem tiek precizēti noteiktie gadījumi un 

kārtība, kādā domes un komitejas sēdes tiek sasauktas un notiek 

attālināti. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 22, 20. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības kustamās mantas - 

trīs kases aparātu CHD 3850  

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības kustamās mantas -  trīs kases aparātu CHD 

3850 izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LR 

spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Īpašuma atsavināšanas veids –  mutiska izsole ar lejupejošu soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 21. janvārī plkst. 14.00. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

2.1. Izsoles priekšmets – trīs mazlietoti kases aparāti CHD 3850. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 1370 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit eiro). 

2.4. Izsoles solis (cenas samazinājums katrā nākamajā solījumā) ir 100 EUR (viens simts eiro).  

2.5. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.  

2.6. Izsoles priekšmetus izsoles dalībnieki un interesenti var apskatīt līdz 2021. gada 20. 

janvārim darba dienās iepriekš piesakoties pa e-pastu berlandsmaris@inbox.lv vai telefonu 

26552303 

2.7. Izsoles cenā nav iekļauts PVN. 

2.8. Mantas izsolē nosolīta cena ir apliekama ar PVN. 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

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

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

novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2021. gada 10. janvāra līdz 2021. gada 20. janvāra 

plkst. 12.00. 

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

      3.2.1. jāiesniedz: 

               1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apstiprinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar 

izsolāmās mantas stāvokli dabā un apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles 

rīkotāju saistībā ar izsoles objektu, tā stāvokli; 

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

               2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apstiprinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar 

izsolāmās mantas stāvokli dabā un apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles 

rīkotāju saistībā ar izsoles objektu, tā stāvokli; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2. Jāuzrāda: 

               1) Juridiskai personai: 

mailto:berlandsmaris@inbox.lv
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- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no izsoles nosacītās 

sākumcenas. 

               2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums kases aparāti CHD 3850. 

4. Izsoles norises procedūra 

4.1. Izsoles komisija pirms izsoles ar lejupejošu soli nosaka slepeno cenu.  

4.2. Par to, ka noteikta slepenā cena, izsoles vadītājs paziņo par to izsoles dalībniekiem.  

4.3. Slēgtā aploksne ar slepeno cenu izsoles laikā novietojama redzamā vietā uz galda, kur 

notiek izsole. 

4.4. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradies ne mazāk kā viens izsoles dalībnieks.  

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.7. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar izsoles noteikumiem. 

4.8. Izsoles vadītājs, uzsākot solīšanu, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc 

katru izsoles dalībnieku uzsākot solīšanu, piedāvājot mantu pirkt par izsoles sākumcenu.  

4.9. Ja neviens Izsoles dalībnieks neizsaka gribu pirkt 

4.10. mantu par izsoles sākumcenu, izsoles vadītājs sāk pa vienam izsoles solim pazemināt 

piedāvāto izsoles sākumcenu.  

4.11. Izsoles vadītājs pa vienam izsoles solim pazemina izsoles sākumcenu līdz brīdim, kad 

kāds no izsoles dalībniekiem piesaka savu solījumu pirkt mantu par piedāvāto cenu.  

4.12. Pēc solījuma pieteikšanas, izsoles vadītājs fiksē piedāvāto cenu (to atkārtoti nosaucot) un 

izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles dalībnieku, piedāvājot 

izsoles dalībniekiem solīt augstāku cenu.  

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

protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.14. Izsoles dalībnieks, kurš pieteicis solījumu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju, ja solījuma 

pieteiktā cena nav zemākā par izsoles slepeno cenu.  

4.15. Izsoles dalībniekam, kurš solījis augstāko cenu par mantu, ir pienākums nekavējoties ar 

parakstu protokolā apliecināt savu solījumu.  

4.16. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu par mantu, bet neparakstās izsoles 

protokolā, uzskatāms par atteikušos no tiesībām iegādāties mantu. Izsoles vadītājs svītro viņu 

no izsoles dalībnieku saraksta, par ko veic attiecīgu ierakstu izsoles protokolā. 

4.17. Ja pēc izsoles dalībnieka atteikuma parakstīties izsoles protokolā ir palikuši visi 

dalībnieki, kas nav mazāk par diviem izsoles dalībniekiem, tad izsoles vadītājs izdara attiecīgu 

ierakstu izsoles protokolā un izsoli nekavējoties turpina no pēdējās nosolītās augstākās cenas.  

4.18.  Ja, turpinot izsoli, atlikušie izsoles dalībnieki atsakās pirkt mantu par pēdējo solīto 

augstāko cenu, izsoles vadītājs svītro viņus no izsoles dalībnieku saraksta, par ko veic attiecīgu 

ierakstu izsoles protokolā.  

4.19. Ja pēc izsoles dalībnieka atteikuma parakstīties izsoles protokolā vai, veicot turpmāko 

izsoli no izsoles dalībnieku saraksta ir svītroti citi izsoles dalībnieki, un dalībai izsolē palicis 
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tikai viens izsoles dalībnieks, mantu piedāvā pirkt šim izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto 

augstāko cenu.  

4.20. Ja izsoles dalībnieks, kuram piedāvā pirkt mantu par viņa pēdējo nosolīto cenu, atsakās 

pirkt mantu par šo izsoles cenu, izsoles vadītājs svītro viņu no izsoles dalībnieku saraksta, par 

ko veic attiecīgu ierakstu izsoles protokolā.  

4.21. Pēc tam, kad augstākās cenas par mantu solītājs ir parakstījies izsoles protokolā, izsoles 

vadītājs atver aploksni ar slepeno cenu, nenosaucot to izsoles dalībniekiem.  

4.22. Ja izsolē augstākā piedāvātā cena nav zemākā par izsoles slepeno cenu, izsoles dalībnieks, 

kurš pieteicis solījumu ar šo cenu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju.  

4.23. Ja izsolē augstākā piedāvātā cena ir zemākā par izsoles slepeno cenu, izsole tiek izbeigta 

kā nenotikusi.  

4.24. Par izsoles norisi tiek sastādīts izsoles protokols, kurā tiek norādīts izsoles dalībnieks, kas 

nosolījis augstāko cenu par izsolīto mantu. Komisija protokolē izsoles norisi un izsoles 

protokolu paraksta izsoles dienā.  

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

5.4. Izsolāmā manta tiek pārdota bez garantijas saistībām.  

5.5. Izsolāmās mantas stāvoklis izsoles dalībniekiem ir zināms un tie šajā sakarā atsakās izvirzīt 

jebkādas pretenzijas pret pašvaldību. 

5.6. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, atrēķinot 

naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek 

ieskaitīts mantas pirkuma maksā. 

5.7. Pēc 5.6. punktā noteiktā maksājuma samaksas, izsoles rezultātus 30 dienu laikā pēc 

samaksas veikšanas apstiprina Tērvetes novada domes sēdē. 

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

ir jāparaksta pirkuma līgums. 

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

5.11. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Tērvetes novada domē līdz izsoles 

rezultātu apstiprināšanas dienai. 

6. Izsoles nolikumam pievienoti trīs pielikumi 
6.1. 1.pielikums – Pieteikuma izsolei veidlapa; 

6.2. 2.pielikums – Pirkuma līguma projekts; 

6.3. 3.pielikums – Izsoles sludinājums. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                               D. Reinika 
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 1. pielikums 
 

 
Tērvetes novada domes 

Reģ.Nr. 90001465562 

„ Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads 

 

Izsoles komisijai 
 

___________________________________________ 
Juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds 

___________________________________________ 
Juridiskas personas reģistrācijas Nr./fiziskas personas personas kods 

 

____________________________________________ 
Adrese, telefona nr. 

____________________________________________ 
Norēķina konta numurs kredītiestādē 

 

PIETEIKUMS 

 

Tērvetes pagastā, 2021. gada __.______________ 

 

 

Izsoles priekšmets Vēlos iegādāties 

(atzīme ar X) 

3 (trīs) kases aparāti CHD 3850  

 

 

Apliecinu, ka: 

1. Esmu iepazinies un piekrītu izsoles noteikumiem. 

2. Esmu iepazinies ar izsolāmās kustamās mantas stāvokli dabā, un neizvirzu un apņemos 

turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles rīkotāju saistībā ar kustamās mantas 

stāvokli. 

 

Pielikumā: 

1. Pilnvara (oriģināls vai apliecinātu kopiju), ja pieteikumu paraksta  pretendenta pilnvarota 

persona. 

2. Bankas dokuments par dalības maksas iemaksu. 

 

 

___________________________________ 
Paraksts, paraksta atšifrējums ( juridiskai personai zīmoga nospiedums ) 

Tērvetes pagastā, 2021. gada ______. janvārī 
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2. pielikums 

 
PIRKUMA LĪGUMS ( projekts ) 

Nr. _______ 

 

Tērvetes pagastā       201_. gada ___.________ 

 

Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, turpmāk tekstā saukta arī - Pārdevējs, 

kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, no 

vienas puses,  

un 

Juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr. vai fiziskās personas vārds, uzvārds un 

personas kods, juridiskajām personām paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds  personā, kurš 

rīkojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums, turpmāk tekstā saukta Pircējs, no otrs puses, katra 

atsevišķi un abas kopā sauktas – Puses, saskaņā ar rakstiskas izsoles rezultātiem, kas apstiprināti ar 

Tērvetes novada domes 2021.gada …. sēdes lēmumu Nr. ….., noslēdz šo pirkuma līgumu (turpmāk 

– Līgums) par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk kustamo mantu - 3 (trīs) mazlietotus kases aparātus CHD 3850 

(turpmāk tekstā – Prece), kas iegādāta piedaloties Pārdevēja organizētajā izsolē. 

1.2. Pircējam ir zināms Preces faktiskais stāvoklis un Pircējs apliecina, ka neizvirzīs pret Pārdevēju 

nekādas pretenzijas, ja atklāsies kādi Precei piemītoši apslēpti trūkumi. 

2. Pirkuma maksa un norēķinu kārtība 

2.1. Pircējs pērk Preci par nosolīto cenu EUR summa cipariem (summa vārdiem), un PVN – EUR 

summa cipariem (summa vārdiem), pavisam kopā EUR summa cipariem (summa vārdiem) (turpmāk 

- pirkuma maksa). 

2.2. Pirkuma maksu Pircējs ir samaksājis Pārdevējam pilnā apmērā pirms šī līguma noslēgšanas. 

3. Pārdevēja pienākumi 

3.1. Pārdevējs apliecina, ka Prece nav ieķīlāta, atsavināta vai kā citādi apgrūtināta un pats atbild par 

trešo personu prasījumiem attiecībā uz Preci. 

3.2. Pārdevējs nodod Pircējam Preci līdz 2021. gada ….., sastādot Preces nodošanas - pieņemšanas 

aktu.  

4. Pircēja pienākumi 

Pircējs pieņem Preci no Pārdevēja līdz 2021. gada ….. adresē  „ Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sastādot Preces nodošanas - pieņemšanas aktu.  

5. Līguma termiņš 

Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu. Tas darbojas līdz abu Pušu pilnīgai saistību izpildei. 

6. Citi nosacījumi 

6.1. Strīdi, kas rodas Līguma darbības rezultātā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties, 

strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.2. Līgums sastādīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie  

Pārdevēja , otrs – pie Pircēja. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs Pircējs 
  

  

_________________________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 22, 21. §) 

 

Tērvetes novada pašvaldības  

autogreidera DZ 180A 

 IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības kustamās mantas -  autogreidera DZ 180A, 

valsts reģistrācijas numurs T8705LB, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un 

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Īpašuma atsavināšanas veids –  mutiska izsole ar lejupejošu soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 21. janvārī plkst. 15.00. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

2.1. Izsoles priekšmets – autogreideris DZ 180A, valsts reģistrācijas numurs T8705LB. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 8260 EUR (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit eiro). 

2.4. Izsoles solis (cenas samazinājums katrā nākamajā solījumā) ir 200 EUR (divi simti eiro).  

2.5. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.  

2.6. Izsoles priekšmetus izsoles dalībnieki un interesenti var apskatīt līdz 2021. gada 20. 

janvārim darba dienās iepriekš piesakoties pa e-pastu berlandsmaris@inbox.lv vai telefonu 

26552303 

2.7. Izsoles cenā nav iekļauts PVN. 

2.8. Autogreidera izsolē nosolīta cena ir apliekama ar PVN. 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

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

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

novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2021. gada 10. janvāra līdz 2021. gada 20. janvāra 

plkst. 12.00. 

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

      3.2.1. jāiesniedz: 

               1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apstiprinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar 

izsolāmās mantas stāvokli dabā un apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles 

rīkotāju saistībā ar izsoles objektu, tā stāvokli; 

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

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

                2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apstiprinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar 

izsolāmās mantas stāvokli dabā un apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles 

rīkotāju saistībā ar izsoles objektu, tā stāvokli; 

-  pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2. jāuzrāda: 

               1) Juridiskai personai: 

mailto:berlandsmaris@inbox.lv
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- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no izsoles nosacītās 

sākumcenas. 

               2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums autogreideris. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

4.1.  Izsoles komisija pirms izsoles ar lejupejošu soli nosaka slepeno cenu.  

4.2. Par to, ka noteikta slepenā cena, izsoles vadītājs paziņo par to izsoles dalībniekiem.  

4.3. Slēgtā aploksne ar slepeno cenu izsoles laikā novietojama redzamā vietā uz galda, kur 

notiek izsole. 

4.4. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradies ne mazāk kā viens izsoles dalībnieks.  

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

4.7. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar izsoles 

noteikumiem. 

4.8. Izsoles vadītājs, uzsākot solīšanu, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc 

katru izsoles dalībnieku uzsākot solīšanu, piedāvājot mantu pirkt par izsoles sākumcenu.  

4.9. Ja neviens Izsoles dalībnieks neizsaka gribu pirkt 

4.10. mantu par izsoles sākumcenu, izsoles vadītājs sāk pa vienam izsoles solim pazemināt 

piedāvāto izsoles sākumcenu.  

4.11. Izsoles vadītājs pa vienam izsoles solim pazemina izsoles sākumcenu līdz brīdim, kad 

kāds no izsoles dalībniekiem piesaka savu solījumu pirkt mantu par piedāvāto cenu.  

4.12. Pēc solījuma pieteikšanas, izsoles vadītājs fiksē piedāvāto cenu (to atkārtoti nosaucot) 

un izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles dalībnieku, piedāvājot 

izsoles dalībniekiem solīt augstāku cenu.  

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

protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

4.14. Izsoles dalībnieks, kurš pieteicis solījumu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju, ja 

solījuma pieteiktā cena nav zemākā par izsoles slepeno cenu.  

4.15. Izsoles dalībniekam, kurš solījis augstāko cenu par mantu, ir pienākums nekavējoties ar 

parakstu protokolā apliecināt savu solījumu.  

4.16. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu par mantu, bet neparakstās izsoles 

protokolā, uzskatāms par atteikušos no tiesībām iegādāties mantu. Izsoles vadītājs svītro viņu 

no izsoles dalībnieku saraksta, par ko veic attiecīgu ierakstu izsoles protokolā. 

4.17. Ja pēc izsoles dalībnieka atteikuma parakstīties izsoles protokolā ir palikuši visi 

dalībnieki, kas nav mazāk par diviem izsoles dalībniekiem, tad izsoles vadītājs izdara attiecīgu 

ierakstu izsoles protokolā un izsoli nekavējoties turpina no pēdējās nosolītās augstākās cenas.  

4.18. Ja, turpinot izsoli, atlikušie izsoles dalībnieki atsakās pirkt mantu par pēdējo solīto 

augstāko cenu, izsoles vadītājs svītro viņus no izsoles dalībnieku saraksta, par ko veic attiecīgu 

ierakstu izsoles protokolā.  
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4.19. Ja pēc izsoles dalībnieka atteikuma parakstīties izsoles protokolā vai, veicot turpmāko 

izsoli no izsoles dalībnieku saraksta ir svītroti citi izsoles dalībnieki, un dalībai izsolē palicis 

tikai viens izsoles dalībnieks, mantu piedāvā pirkt šim izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto 

augstāko cenu.  

4.20. Ja izsoles dalībnieks, kuram piedāvā pirkt mantu par viņa pēdējo nosolīto cenu, atsakās 

pirkt mantu par šo izsoles cenu, izsoles vadītājs svītro viņu no izsoles dalībnieku saraksta, par 

ko veic attiecīgu ierakstu izsoles protokolā.  

4.21. Pēc tam, kad augstākās cenas par mantu solītājs ir parakstījies izsoles protokolā, izsoles 

vadītājs atver aploksni ar slepeno cenu, nenosaucot to izsoles dalībniekiem.  

4.22. Ja izsolē augstākā piedāvātā cena nav zemākā par izsoles slepeno cenu, izsoles dalībnieks, 

kurš pieteicis solījumu ar šo cenu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju.  

4.23. Ja izsolē augstākā piedāvātā cena ir zemākā par izsoles slepeno cenu, izsole tiek izbeigta 

kā nenotikusi.  

4.24. Par izsoles norisi tiek sastādīts izsoles protokols, kurā tiek norādīts izsoles dalībnieks, kas 

nosolījis augstāko cenu par izsolīto mantu. Komisija protokolē izsoles norisi un izsoles 

protokolu paraksta izsoles dienā.  

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

5.4. Izsolāmā manta tiek pārdota bez garantijas saistībām.  

5.5. Izsolāmās mantas stāvoklis izsoles dalībniekiem ir zināms un tie šajā sakarā atsakās izvirzīt 

jebkādas pretenzijas pret pašvaldību. 

5.6. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas, atrēķinot 

naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. Izsoles uzvarētāja samaksātais nodrošinājums tiek 

ieskaitīts mantas pirkuma maksā. 

5.7. Pēc 5.6. punktā noteiktā maksājuma samaksas, izsoles rezultātus 30 dienu laikā pēc 

samaksas veikšanas apstiprina Tērvetes novada domes sēdē. 

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

ir jāparaksta pirkuma līgums. 

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

5.11. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Tērvetes novada domē līdz izsoles 

rezultātu apstiprināšanas dienai. 

6. Izsoles nolikumam pievienoti trīs pielikumi: 

6.1. 1.pielikums – Pieteikuma izsolei veidlapa; 

6.2. 2.pielikums – Pirkuma līguma projekts; 

6.3. 3.pielikums – Izsoles sludinājums. 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                                       _______________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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1. pielikums 

 

 
Tērvetes novada domes 

Reģ.Nr. 90001465562 

„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730 

 

Izsoles komisijai 
 

___________________________________________ 
Juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds 

___________________________________________ 
Juridiskas personas reģistrācijas Nr./fiziskas personas personas kods 

 

____________________________________________ 
Adrese, telefona nr. 

____________________________________________ 
Norēķina konta numurs kredītiestādē 

 

PIETEIKUMS 

 

Tērvetes pagastā, 2021. gada __.______________ 

 

 

Izsoles priekšmets Vēlos iegādāties 

(atzīme ar X) 

Viens lietots autogreideris DZ 180A, valsts reģistrācijas 

numurs T8705LB 

 

 

 

Apliecinu, ka: 

1. Esmu iepazinies un piekrītu izsoles noteikumiem; 

2.  Esmu iepazinies ar izsolāmās kustamās mantas stāvokli dabā, un neizvirzu un apņemos 

turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsoles rīkotāju saistībā ar kustamās mantas 

stāvokli. 

 

Pielikumā: 

1. Pilnvara (oriģināls vai apliecinātu kopiju), ja pieteikumu paraksta  pretendenta pilnvarota 

persona. 

2. Bankas dokuments par dalības maksas iemaksu. 

 

 

___________________________________ 
Paraksts, paraksta atšifrējums ( juridiskai personai zīmoga nospiedums ) 

Tērvetes pagastā, 2021. gada ______. janvārī 
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2. pielikums 

PIRKUMA LĪGUMS ( projekts ) 

 

Tērvetes pagastā        20_. gada ___.________ 

 

Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, turpmāk tekstā saukta arī - 

Pārdevējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada domes priekšsēdētāja 

Dace Reinika, no vienas puses, un 

Juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr. vai fiziskās personas vārds, 

uzvārds un personas kods, juridiskajām personām paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds  

personā, kurš rīkojas pamatojoties uz dokumenta nosaukums, turpmāk tekstā saukta Pircējs, no 

otrs puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas – Puses, saskaņā ar rakstiskas izsoles 

rezultātiem, kas apstiprināti ar Tērvetes novada domes 2021.gada …. sēdes lēmumu Nr. ….., 

noslēdz šo pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Pārdevējam piederošo vienu lietotu autogreideri 

DZ 180A, valsts reģistrācijas numurs T8705LB (turpmāk tekstā sauktu - Autogreideris). 

1.2. Pircējs Autogreidera komplektāciju un tehnisko stāvokli ir pārbaudījis un iebildumu 

par Autogreidera tehnisko stāvokli un komplektāciju viņam nav. 

2. AUTOGREIDERA NODOŠANA 

2.1. Autogreideris tiek nodota Pircēja īpašumā, lietošanā un valdījumā bez īpašām 

formalitātēm šī līguma noslēgšanas dienā. 

2.2. Pircējs apņemas divu nedēļu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas pārreģistrēt 

Autogreideri Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) uz sava vārda. Visus izdevumus, 

kas saistīti ar Autogreidera pārreģistrāciju VTUA uz Pircēja vārda sedz Pircējs. 

 

3. PIRKUMA SUMMAS SAMAKSA 

Autogreidera pirkuma maksa ir noteikta ………… EUR (……….. eiro) apmērā, tai skaitā 

PVN, ko Pircējs ir samaksā Pārdevējam pilnā apmērā pirms šī līguma noslēgšanas. 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Pircējs uzņemas pilnu civiltiesisko atbildību par kaitējumu un zaudējumiem, ko viņš 

vai kāda cita persona, kurai viņš Autogreideri nodevis, radījis ar šo Autogreideri trešajām 

personām vai Pārdevējam. 

4.2. Pārkāpjot kādu no šajā līguma noteiktajiem saistību izpildes termiņiem, Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,5 % apmērā no pirkuma maksa summas par katra pārkāpuma saistību 

kavējuma dienu. 

5. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

5.1.  Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, tas ir saistošs Pusēm, to mantiniekiem 

un tiesību pārņēmējiem. 

5.2. Šo līgumu var grozīt vai atcelt Pusēm par to savstarpēji vienojoties, vienošanos vai 

atcēlēju līgumu noformējot rakstiski .  

5.3. Strīdi ir izskatāmi pārrunu ceļā, neatceļot šo līgumu un nemainot tā būtību. Ja strīdus 

nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tie izskatāmi tiesu iestādēs Latvijas Republikas 

likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

5.4. Puses ir atbildīgas par līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.5.  Šis līgums sastādīts un parakstīts divos (2) eksemplāros, kam ir vienāds juridisks spēks, 

no kuriem viens (1) eksemplārs izsniegts Pārdevējam, viens (1) Pircējam. 

Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs Pircējs 
______________________ _______________________ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. decembra sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 22, 33. §) 

 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Bumbieres”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

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

atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 25. februāra plkst. 14.00. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

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

novads, kadastra numurs 4644 001 0155, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  4644 001 0155, platība 0,37 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,0 

ha. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 1050 EUR (viens tūkstotis piecdesmit eiro). 

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

 

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

 

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

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

novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2021. gada 20. janvāra līdz 2021. gada 24. februāra 

plkst. 12.00. 

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

      3.2.1. jāiesniedz: 

               1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds nepieciešams; 
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- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības tiesības nav 

reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

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

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

personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai 

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

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

institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu. 

               2) Fiziskai personai: 

- Iesniegums par pieteikšanos izsolei; 

- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

      3.2.2. jāuzrāda: 

               1) Juridiskai personai: 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

               2) Fiziskai personai: 

- personu apliecinošs dokuments; 

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

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

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

 

4. Izsoles norises procedūra 
 

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

izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

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

4.5. Izsoles solis ir noteikts 50 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

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

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

 

5.1.Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

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

visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

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

gaitu. 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem iepazinos ______________________________________ 

 

                                              ______________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 
ar Tērvetes novada domes 

2020.gada 30.decembra lēmumu 

(protokols Nr. 22, 38. §) 

 

 

    Saistošie noteikumi Nr. 14 
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 7 309 070 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 7 165 979 euro 

apmērā.” 

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

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 3. Punktu šādā redakcijā: 

„3.Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 

1.janvāri 1 936 929 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai 

140 202 euro un līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 31.decembri 1 935 818 euro apmērā. 

(3.pielikums)” 

6. Izteikt saistošo noteikumu 3. Pielikumu jaunā redakcijā (3. Pielikums). 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      D.Reinika 
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1.pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr.14 

“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 25.11.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   6164605,00 1144465,00 7309070,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1836928,00 61001,00 1897929,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1836928,00 61001,00 1897929,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1836928,00 61001,00 1897929,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 524946,00 124431,00 649377,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 524946,00 124431,00 649377,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 506059,00 118570,00 624629,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10965,00 2500,00 13465,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 7922,00 3361,00 11283,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 10000,00 1504,00 11504,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 10000,00 1504,00 11504,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 10000,00 1504,00 11504,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 4000,00 5000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto 

maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 4000,00 5000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 4000,00 5000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 3330,00 -119,00 3211,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 1430,00 276,00 1706,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1000,00 225,00 1225,00 

    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 51,00 231,00 

    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 -395,00 1505,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 100,00 0,00 100,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 1300,00 -800,00 500,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu     9.5.2.1. 500,00 0,00 500,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 0,00 405,00 405,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 4850,00 12506,00 17356,00 
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  Naudas sodi   10.1.0.0. 4850,00 12506,00 17356,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības     10.1.4.0. 4850,00 12506,00 17356,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 400,00 7574,00 7974,00 

  Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu 

atlīdzībām un kompensācijām   12.2.0.0. 0,00 1905,00 1905,00 

    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un 

zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)     12.2.3.0. 0,00 1905,00 1905,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 400,00 5669,00 6069,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi     12.3.9.0. 400,00 5669,00 6069,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 241395,00 494710,00 736105,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 98830,00 51090,00 149920,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 142565,00 442435,00 585000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas     13.2.1.0. 83000,00 344700,00 427700,00 

    Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas     13.2.2.0. 59565,00 97735,00 157300,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas   13.4.0.0. 0,00 1185,00 1185,00 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 17.0.0.0. 46769,00 24000,00 70769,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 

un no budžeta nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 46769,00 24000,00 70769,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1374159,00 27484,00 1401643,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 1374159,00 27484,00 1401643,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti     18.6.2.0. 714841,00 18847,00 733688,00 

    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 -5303,00 167269,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda     18.6.4.0. 486746,00 13940,00 500686,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 911600,00 107900,00 1019500,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 911600,00 107900,00 1019500,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1209228,00 279474,00 1488702,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1209228,00 279474,00 1488702,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem     21.3.7.0. 1600,00 615,00 2215,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri     21.3.8.0. 51078,00 19755,00 70833,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem     21.3.9.0. 1156550,00 259104,00 1415654,00 
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2.pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr.14 

“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 

26.11.2020 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2020. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7341408,00 -175429,00 7165979,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 3156104,00 4924,00 3161028,00 

  Atalgojums   1100 2443089,00 10310,00 2453399,00 

    Mēnešalga     1110 2294292,00 9192,00 2303484,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 144597,00 -2979,00 141618,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata     1150 4200,00 -187,00 4013,00 

    Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi     1170 0,00 4284,00 4284,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 713015,00 -5386,00 707629,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas     1210 602315,00 202,00 602517,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     1220 110700,00 -5588,00 105112,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2372039,00 -80181,00 2291858,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni   2100 4657,00 0,00 4657,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni     2110 1403,00 0,00 1403,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2120 3254,00 0,00 3254,00 

  Pakalpojumi   2200 1010202,00 4652,00 1014854,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 14155,00 -183,00 13972,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 274418,00 6236,00 280654,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 148381,00 -1540,00 146841,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 543108,00 35,00 543143,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 17940,00 54,00 17994,00 

    Īre un noma     2260 3120,00 50,00 3170,00 

    Citi pakalpojumi     2270 4080,00 0,00 4080,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas 

par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 5000,00 0,00 5000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 1048542,00 -25433,00 1023109,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 107892,00 2504,00 110396,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 176409,00 0,00 176409,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana     2340 31650,00 7000,00 38650,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 97537,00 2063,00 99600,00 
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    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana     2360 622044,00 -36000,00 586044,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 10970,00 -1000,00 9970,00 

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

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4573,00 -181,00 4392,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 304065,00 -59219,00 244846,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 303265,00 -59219,00 244046,00 

    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 1457407,00 -98617,00 1358790,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 12587,00 2372,00 14959,00 

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

    Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 12087,00 2372,00 14459,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1444820,00 -100989,00 1343831,00 

    Zeme un būves     5210 13937,00 1286,00 15223,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 10892,00 26600,00 37492,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 168753,00 -44469,00 124284,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 611722,00 -49245,00 562477,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 639516,00 -35161,00 604355,00 

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 

  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 189457,00 -1555,00 187902,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 189457,00 -1555,00 187902,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 187404,00 -1555,00 185849,00 

    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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3.pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr.14 

“Grozījumi Tērvetes novada domes  

2020. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos  

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

 

PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANAS GROZĪJUMI  2020. GADAM 

 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 

2020. gadam 

uz 26.11.2020 

Grozījumi (+/-

) 

Precizēts 

2020. gadam 

EUR EUR EUR 

IV FINANSĒŠANA - kopā   1176803,00 -1319894,00 -143091,00 

   Budžeta ieņēmumi   915333,00 -847483,00 67850,00 

    Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1055535,00 -847483,00 208052,00 

      Pieprasījuma noguldījumi 

(bilances aktīvā)   F22010000 1055535,00 -847483,00 208052,00 

        Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums gada sākumā     F22010000 AS 1563870,00 0,00 1563870,00 

        Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums perioda beigās     F22010000 PB 508335,00 -847483,00 1355818,00 

    Aizņēmumi F40020000 -140202,00 0,00 -140202,00 

      Saņemto aizņēmumu 

atmaksa   F40020020 140202,00 0,00 140202,00 

        Saņemto ilgtermiņa 

aizņēmumu atmaksa     F40320020 140202,00 0,00 140202,00 

  01 SAC Tērvete   261470,00 -472411,00 -210941,00 

    Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 261470,00 -472411,00 -210941,00 

      Naudas līdzekļi   F21010000 0,00 -4000,00 -4000,00 

        Naudas līdzekļu atlikums 

perioda beigās     F21010000 PB 0,00 -4000,00 4000,00 

      Pieprasījuma noguldījumi 

(bilances aktīvā)   F22010000 261470,00 -468411,00 -206941,00 

        Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums gada sākumā     F22010000 AS 373059,00 0,00 373059,00 

        Pieprasījuma noguldījumu 

atlikums perioda beigās     F22010000 PB 111589,00 -468411,00 580000,00 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2020.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 

 

„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 30.decembri Pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos apkopoti 

sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim; 
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 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudžets 

 

1.1. Ieņēmumi 

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 144 465 euro. 

 

Tabula nr.1.1.  Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2020.gada 30.decembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

27.11. 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2020. 

gadam  

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   6164605,00 1144465,00 7309070,00 

   Budžeta ieņēmumi   4112425,00 744538,00 4856963,00 

    IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1836928,00 61001,00 1897929,00 

      Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1836928,00 61001,00 1897929,00 

    ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 524946,00 124431,00 649377,00 

      Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 524946,00 124431,00 649377,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 506059,00 118570,00 624629,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10965,00 2500,00 13465,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 7922,00 3361,00 11283,00 

    IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 4000,00 5000,00 

      Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto 

maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 4000,00 5000,00 

        Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 4000,00 5000,00 

    VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 3330,00 -119,00 3211,00 

      Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 1430,00 276,00 1706,00 

        Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1000,00 225,00 1225,00 

        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 51,00 231,00 

      Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 1900,00 -395,00 1505,00 

        Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās     9.5.1.4. 1300,00 -800,00 500,00 

        Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 0,00 405,00 405,00 

    NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 4550,00 11406,00 15956,00 

      Naudas sodi   10.1.0.0. 4550,00 11406,00 15956,00 

        Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 4550,00 11406,00 15956,00 

    PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 0,00 5185,00 5185,00 

      Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu 

atlīdzībām un kompensācijām   12.2.0.0. 0,00 1905,00 1905,00 

        Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas 

un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 

    

12.2.3.0. 0,00 1905,00 1905,00 

      Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 0,00 3280,00 3280,00 
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    Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 13.0.0.0. 241395,00 494710,00 736105,00 

      Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 98830,00 51090,00 149920,00 

      Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 142565,00 442435,00 585000,00 

        Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 83000,00 344700,00 427700,00 

        Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 

    

13.2.2.0. 59565,00 97735,00 157300,00 

      Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma 

un mantas realizācijas   13.4.0.0. 0,00 1185,00 1185,00 

    No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0. 46769,00 24000,00 70769,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un 

no budžeta nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 46769,00 24000,00 70769,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1359896,00 27039,00 1386935,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 1359896,00 27039,00 1386935,00 

        Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 711541,00 18402,00 729943,00 

        Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 161609,00 -5303,00 156306,00 

        Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 486746,00 13940,00 500686,00 

    Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 90000,00 -12100,00 77900,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   19.2.0.0. 90000,00 -12100,00 77900,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 3611,00 4985,00 8596,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 3611,00 4985,00 8596,00 

  01 SAC Tērvete   1817500,00 287193,00 2104693,00 

    PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 400,00 400,00 800,00 

      Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 400,00 400,00 800,00 

        Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 400,00 400,00 800,00 

    Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 821600,00 120000,00 941600,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   19.2.0.0. 821600,00 120000,00 941600,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 995500,00 166793,00 1162293,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 995500,00 166793,00 1162293,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 990500,00 166793,00 1157293,00 

  1 Administrācija   27200,00 7600,00 34800,00 

    NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 300,00 1100,00 1400,00 

      Naudas sodi   10.1.0.0. 300,00 1100,00 1400,00 

        Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 300,00 1100,00 1400,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 26900,00 6500,00 33400,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 26900,00 6500,00 33400,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 25000,00 7200,00 32200,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1800,00 -700,00 1100,00 
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  10 Izglītības vadība   0,00 400,00 400,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 400,00 400,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 400,00 400,00 

        Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 0,00 65,00 65,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 0,00 335,00 335,00 

  15 Kultūras nams   3647,00 -1100,00 2547,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 3647,00 -1100,00 2547,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 3647,00 -1100,00 2547,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 117,00 100,00 217,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 3530,00 -1200,00 2330,00 

  2 Augstkalnes pagasta pārvalde   0,00 400,00 400,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 400,00 400,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 400,00 400,00 

  22 Sociālais Dienests   1050,00 100,00 1150,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1050,00 100,00 1150,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1050,00 100,00 1150,00 

  24 Bukaišu tautas nams   0,00 120,00 120,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 120,00 120,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 120,00 120,00 

  30 Labiekārtošana   0,00 21,00 21,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 0,00 21,00 21,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 0,00 21,00 21,00 

  31 Mājokļu apsaimniekošana   145320,00 99815,00 245135,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 145320,00 99815,00 245135,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 145320,00 99815,00 245135,00 

        Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 1500,00 530,00 2030,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 17500,00 11070,00 28570,00 

        Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 126320,00 88215,00 214535,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   1200,00 490,00 1690,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1200,00 490,00 1690,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1200,00 490,00 1690,00 

  67.1 Dabas resursu nodoklis   10000,00 1504,00 11504,00 

    NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 10000,00 1504,00 11504,00 

      Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces   5.5.0.0. 10000,00 1504,00 11504,00 

        Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 10000,00 1504,00 11504,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   20000,00 10,00 20010,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 20000,00 10,00 20010,00 
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      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 20000,00 10,00 20010,00 

  8 Augstkalnes p-skola   12000,00 940,00 12940,00 

    Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 12000,00 940,00 12940,00 

      Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 12000,00 940,00 12940,00 

        Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 0,00 10,00 10,00 

        Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 1000,00 930,00 1930,00 

  90 Asistenta pakalpojumi   3300,00 445,00 3745,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 3300,00 445,00 3745,00 

      Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 3300,00 445,00 3745,00 

  98 Autoceļš Te-8 Mālzemnieku- Īkšķīši   0,00 1989,00 1989,00 

    PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 0,00 1989,00 1989,00 

      Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 0,00 1989,00 1989,00 

        Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 0,00 1989,00 1989,00 

 

Ieņēmumu palielinājums:  

 

 budžeta ieņēmumi palielināti par EUR 744 538,00 (nodokļi un nodevas, naudas sodi, 

NĪ pārdošana, valsts budžeta transferti) 

 SAC „Tērvete” ieņēmumi palielināti par EUR 287 193,00 (maksa par personu 

uzturēšanos soc aprūpes iestādē un citu pašvaldību transferti) 

 Tērvetes novada struktūrvienību ieņēmumi palielināti par EUR 112 734,00 (iestāžu 

sniegtie maksas pakalpojumi, pašvaldības uzliktie naudas sodi, saņemtie valsts 

budžeta transferti, komunālo pakalpojumu ieņēmumi) 

 

 

 

 

1.2. Izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 175 429 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem 

ieņēmumiem.  

 

Tabula nr.1.2.  Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2020.gada 30.decembra grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam uz 

27.11. 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2020. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7341408,00 -175429,00 7165979,00 

  01 SAC Tērvete   2210096,00 -185565,00 2024531,00 

    Atlīdzība 1000 898677,00 -10000,00 888677,00 

      Atalgojums   1100 688818,00 -10000,00 678818,00 

        Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 92268,00 -10000,00 82268,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 961553,00 -95865,00 865688,00 
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      Pakalpojumi   2200 199008,00 -57514,00 141494,00 

        Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 48264,00 5736,00 54000,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu     2230 12200,00 -2300,00 9900,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 134044,00 -61000,00 73044,00 

        Īre un noma     2260 300,00 50,00 350,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 710952,00 -23351,00 687601,00 

        Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 18070,00 5649,00 23719,00 

        Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 31000,00 7000,00 38000,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana     2360 551061,00 -36000,00 515061,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 51000,00 -15000,00 36000,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 51000,00 -15000,00 36000,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 259866,00 -79700,00 180166,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 259866,00 -79700,00 180166,00 

        Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 0,00 26600,00 26600,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 76300,00 -46300,00 30000,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 183566,00 -60000,00 123566,00 

  1 Administrācija   313000,00 -3583,00 309417,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 85376,00 -3583,00 81793,00 

      Pakalpojumi   2200 59900,00 -2668,00 57232,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu     2230 37290,00 -2668,00 34622,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 12500,00 -915,00 11585,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 12500,00 -915,00 11585,00 

  10 Izglītības vadība   63176,00 -1555,00 61621,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 9800,00 -1555,00 8245,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 9800,00 -1555,00 8245,00 

        Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 9800,00 -1555,00 8245,00 

  11 Brigaderes sk.v.fin   243624,00 725,00 244349,00 

    Atlīdzība 1000 240693,00 725,00 241418,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 46727,00 725,00 47452,00 

        Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 0,00 725,00 725,00 

  13 Augstkalnes sk.v.fin   248678,00 830,00 249508,00 

    Atlīdzība 1000 245472,00 830,00 246302,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 47654,00 830,00 48484,00 

        Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 0,00 830,00 830,00 

  30 Labiekārtošana   547956,00 -2207,00 545749,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 166972,00 -2207,00 164765,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 158774,00 -2207,00 156567,00 
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        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 110244,00 -2207,00 108037,00 

  33 Labrenču siltināšanas projekts   30000,00 5500,00 35500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 30000,00 5500,00 35500,00 

      Pakalpojumi   2200 30000,00 5500,00 35500,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 30000,00 5500,00 35500,00 

  37 Ielu apgaismojums   69632,00 2207,00 71839,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 25403,00 -4790,00 20613,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 1727,00 -770,00 957,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 1727,00 -770,00 957,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 4762,00 -4020,00 742,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 4762,00 -4020,00 742,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 44229,00 6997,00 51226,00 

      Nemateriālie ieguldījumi   5100 1089,00 2372,00 3461,00 

        Nemateriālo ieguldījumu izveidošana     5140 1089,00 2372,00 3461,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 43140,00 4625,00 47765,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 43140,00 4625,00 47765,00 

  45 Objektu privatizāc.   23000,00 2500,00 25500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 23000,00 2500,00 25500,00 

      Pakalpojumi   2200 23000,00 2500,00 25500,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu     2230 3000,00 2500,00 5500,00 

  56 Katlu māja Līdumi /Kroņauce/   64200,00 3300,00 67500,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 64200,00 3300,00 67500,00 

      Pakalpojumi   2200 63400,00 3300,00 66700,00 

        Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 63400,00 3300,00 66700,00 

  67.1 Dabas resursu nodoklis   21329,00 1504,00 22833,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 4208,00 218,00 4426,00 

      Pakalpojumi   2200 0,00 218,00 218,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)     2240 0,00 218,00 218,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 17121,00 1286,00 18407,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 17121,00 1286,00 18407,00 

        Zeme un būves     5210 0,00 1286,00 1286,00 

  70 Augstkalnes bibliotēka   16598,00 915,00 17513,00 

    Atlīdzība 1000 11698,00 1104,00 12802,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 2610,00 1104,00 3714,00 

        Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 2271,00 189,00 2460,00 

        Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 339,00 915,00 1254,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 2550,00 -189,00 2361,00 

      Pakalpojumi   2200 1520,00 -189,00 1331,00 

        Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 470,00 -189,00 281,00 

  78 Kroņauces stadiona pārbūve   330806,00 -2479,00 328327,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 56215,00 -2479,00 53736,00 
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      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 56215,00 -2479,00 53736,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 56215,00 -2479,00 53736,00 

  96 Gājēju celiņš gar autoceļu Bauska- Dobele   263064,00 2479,00 265543,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 40413,00 -29399,00 11014,00 

      Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju 

maksājumi   2500 40413,00 -29399,00 11014,00 

        Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 40413,00 -29399,00 11014,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 222651,00 31878,00 254529,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 222651,00 31878,00 254529,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 222651,00 31878,00 254529,00 

 

 

Struktūrvienībās veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

izdevumu precizēšanai: 

 sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem netika veikti plānotie remontdarbi SAC 

„Tērvete” (EUR 95 865) 

 SAC „Tērvete” pamatkapitāla veidošanas samazinājums sakarā ar ūdens sistēmas 

projekta darbu turpināšanos (EUR 79 700) un samazinājums atlīdzībai (EUR 10 000) 

 papildu finanšu līdzekļi pievirzīti Gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvei gar autoceļu 

P103 “Dobele – Bauska” papildu darbu veikšanai (EUR 2479) 

 papildu finanšu līdzekļi pievirzīti ielu apgaismojuma projektēšanai uz RC „Tērvete” 

(EUR 2207) 

 papildu finanšu līdzekļi pievirzīti pašvaldības NĪ reģistrēšanai Zemesgrāmatā 

(EUR 2500) 

 

 

Izdevumi palielināti: 

 par EUR 5500 dzīvojamās mājas „Labrenči” uzturēšanas pakalpojumiem 

 par EUR 3300 katlu mājas „Līdumi” komunālo pakalpojumu sniegšanu 

 par EUR 1504 dabas resursu nodokļa nomaksai  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                    D.Reinika 

 


