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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 

   

28.01.2021                                                                                                         Nr. 1 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.30    

Sēde atklāta plkst. 9.30 

     

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par nosaukuma un adreses maiņu 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Mazāķi” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Kļavas” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

12. Par adreses maiņu 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 4, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu atsavināšanai 

15. Par nekustamā īpašuma „Labrenči” 27, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 5” - 7, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 10 atsavināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 33 atsavināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni“ - 1 atsavināšanu 

20. Iesnieguma izskatīšana 

21. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 15,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 
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23. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

24. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu 

25. Par pašvaldībai piederošā īpašuma  “Ielejas”,  Bukaišus pagasts, Tērvetes novads 

atsavināšanu 

26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

27. Par autogreidera atsavināšanu 

28. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

29. Par  kustamās mantas  nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

30. Par saistošo noteikumu Nr. 1 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” 

apstiprināšanu 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Sandris Laizāns, Indriķis Vēveris, Arvīds Bruss, Madara 

Darguža, Dzintra Sirsone, Linda Karloviča 

 

Sēdē nepiedalās: Ieva Krūmiņa – slimības dēļ, Ainārs Miķelsons – slimības dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 30 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 30 jautājumiem 

 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda 2021. gada 28. janvāra  

ziņojums par pašvaldības darbu 

 

*   Par Tērvetes novada budžeta izpildi 2020. gada 4. ceturksnī   

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu  plāna 7 309 070 EUR  izpilde uz 2020. gada 31. 

decembri ir  7 017 500 EUR, vai  96 %.  

 

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieņēmumu izpilde  2 557 866 EUR (100 %); 

 nenodokļu ieņēmumu izpilde 768 497 EUR (100 %);  

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izpilde 1 386 033 EUR (93 %); 

 valsts un pašvaldību budžeta transfertu izpilde  2 305 104 EUR (93 %). 

      

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 90 %, jeb izlietoti 6 443 638 EUR no 

plānotiem 7 166 326 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 5 214 866 EUR  

vai  90 %,  bet kapitāliem izdevumiem 1 228 772 EUR, kas ir 90 % no plānotajiem 1 360 043 

EUR izdevumiem. 

Autoceļu mērķdotācijas atlikums gada beigās 26 009,93 EUR. 

Dabas resursu nodokļa atlikums 20 071,84 EUR 
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Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudžeta banku kontos ir 2 371 806 EUR.  

 

Dāvinājumu un ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikums ir 7 576 EUR. 

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2020. gada 31. decembri ir 1 574 555 EUR. 

Pamatsummas atmaksa veikta 140 202 EUR apmērā. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas uz 

31. decembri sastāda 4 378 EUR.  

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

 

 

*    SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete" informē, ka: 

 

-  izpildīts 2020. gada plāns 1 046 938 EUR apmērā pacientu apkalpošanā saskaņā ar līgumu ar 

Nacionālo veselības dienestu "Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu un apmaksu". Kopā gadā apkalpoti 1347 pacienti; 

- 2020. gada 4. ceturksnī ir veikta ēkas zibens aizsardzības sistēmas rekonstrukcija un tās 

dokumentu sagatavošana, veikti remontdarbi zīdaiņu fizikālo procedūru telpā. 

- ar 2020. gada 28. decembri centrs pārtrauca pacientu uzņemšanu un darbinieki izmantoja 

kārtējo atvaļinājumu. Pacientu uzņemšana atsākta ar 2021. gada 25. janvāri; 

- naudas līdzekļu atlikums uz 2020. gada 31. decembri 745 186 EUR; 

-  neto apgrozījums 4. ceturksnī 508 662 EUR, bet gadā 1 311 003 EUR. 

 

 

 

 

Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2020. gadā  
 

 

Darba nodoš. pieņ. 

akta Nr. 

(forma 2) 

Cet 

Augstkal

nes 

pagasts 

(EUR) 

Bukaišu 

pagasts 

(EUR) 

Tērvete

s 

pagasts 

(EUR)  

Bankas 

kom. 

maks. 

(EUR) 

Autoceļu 

inventa-

rizācija 

Kopā 

(EUR) 

Akts Nr.1-20002  ceļu 

planēšana 
II 1945,63     1945,63 

Akts Nr.2-20002  ceļu 

planēšana 
II  1476,55    1476,55 

Akts Nr.3-20002  ceļu 

planēšana 
II  

 
2123,62   2123,62 

Akts Nr.1-20002-ASF 

asfalta bedrīšu rem. 
II 3662,31  

32499,5

8 
 

 
 36161,89 

     0,72  0,72 

Kopā II ceturksnī 
II 5607,94 1476,55 

34623,2

0 
0,72  41708,41 

Kopā I pusgadā 
 5607,94 1476,55 

34623,2

0 
0,72  41708,41 

Akts Nr.1 ceļmalu 

pļaušana 
III   1055,77   1055,77 

Akts Nr.2-20022 

grants uzbēršana 
III 36381,06 20291,70    56672,76 
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Akts Nr.3-20002 

grants uzbēršana 
III   

17143,8

9 
  17143,89 

Akts Nr.4-20002  ceļu 

planēšana 
III 2339,97     2339,97 

Akts Nr.6-20002  ceļu 

planēšana 
III   2080,96   2080,96 

Akts Nr.5-20002  ceļu 

planēšana 
III  1579,22    1579,22 

     1,80  1,80 

Kopā III ceturksnī 
III 38721,03 21870,92 

20280,6

2 
1,80  80874,37 

Kopā no gada 

sākuma 
 44328,97 23347.47 

54903,8

2 
2,52  122582,78 

Ceļa zīmes Pp Nr.SIG 

016791 
IV  88,71 32,77   121,48 

Ceļa zīme Pp Nr.SIG 

016869 
IV 58.49     58,49 

Ceļa zīmes Pp Nr.SIG 

017203 
IV   130.00   130,00 

Akts Nr.4-20002 

grants uzbēršana 
IV 16935,77 3017,73 

10275,9

3 
  30229,43 

Akts Nr.7-20002  ceļu 

planēšana 
IV 2280,78     2280,78 

Akts Nr.8-20002  ceļu 

planēšana 
IV   2080,96   2080,96 

Rēķins PR 20/122 

tilta tehniskā 

apsekošana, 

defektācija 

IV   1210,00   1210,00 

Akts Nr.9-20002  ceļu 

planēšana 
IV  1450,09    1450,09 

Akts Nr.2  ceļmalu 

pļaušana 
IV   1172,85   1172,85 

Akts Nr.3  ceļmalu 

pļaušana 
IV  1063,90    1063,90 

Akts Nr.4  ceļmalu 

krūmu pļaušana 
IV   712,29   712,29 

Ceļa zīmes Pp Nr.SIG 

017687 
IV 163,18     163.18 

Pašvaldības auto ceļu 

inventarizācija, 

reģistrācija 

IV 
 

 
   11688,60 11688,60 

Kopā IV ceturksnī 
IV 19438,22 5620,43 

15614,8

0 
 11688,60 52362,05 

Kopā gadā: 
 63767,19 28967,90 

70518,6

2 
2,52 11688,60 174944,83 

 

Kopējais finansējums ceļiem 2020. gadā - 200 954,76 EUR. 

   Ir sagatavots Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas   izlietošanas 

 programmas  2021. gadam projekts, kas tiks virzīts izskatīšanai  februāra sēdē. 
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*  20. janvārī noslēdzās cenu aptauja "Tērvetes novada pašvaldības autoceļu vērtības noteikšana 

un datu ievade tiešsaistes kartogrāfiskajā datu bāzē saskaņā ar darba uzdevumu". Piedāvājumus 

iesniedza visi uzaicinātie pretendenti. SIA"3C" piedāvāja darbus veikt par 9997,85 EUR, SIA 

"La Upe" par 9999,00 EUR, bet SIA "Ceļu inženieri" par 9605,00 EUR. Sekojoši tika noslēgts 

pakalpojuma līgums ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Ceļu inženieri". Līguma 

izpildes termiņš līdz 29.10.2021. 

 

*   26. janvārī SIA "RŪĶIS AG" iesniedza izstrādātu tehniskā projekta dokumentāciju "Gājēju 

ceļa pārbūve un būve gar pašvaldības autoceļu Te-2 posmā no valsts autoceļa P 103 Dobele-

Bauska līdz daudzdzīvokļu mājai Strazdi". Šajā gadā plānots pabeigt arī objekta būvniecību. 

 

*  18. janvārī  izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Nr.TND2021/1 

"Degvielas iegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām", kas paredz  iegādāties Tērvetes 

novada transporta līdzekļiem un komunālajai tehnikai  10 000 litrus benzīnu A-95 un 25 000 

litrus dīzeļdegvielu. Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2.februārim. 

 

*   12. janvārī noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības 

pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu 2021. gada pirmajā pusgadā. 

Piešķirtas sešas darbavietas- ik mēnesi katrā pagastā labiekārtošanas darbos tiks nodarbināti 

divi algotie bezdarbnieki. 

   

*    21. janvārī notika  divas  Tērvetes novada pašvaldības kustamo mantu izsoles. 

  Izsolei ar lejupejošu soli "Tērvetes novada pašvaldības kustamās mantas- trīs kases aparātu 

CHD3850 izsole"  bija reģistrējies viens dalībnieks.  Izsoles gaitā manta tika izsolīta par 570 

EUR, vai 100 EUR virs izsolē noteiktās slepenās cenas. Slepenā cena ir robeža, zem kuras 

manta netiek atsavināta.  

   Līdz ar uzlabojumiem ZZ Dats grāmatvedības programmā, kases aparātu funkcijas aizstāj 

skaidrās naudas ieņēmumu un uzskaites modulis. 

  Otrai izsolei "Tērvetes novada pašvaldības autogreidera DZ 180A izsole" ar objekta nosacīto 

sākuma cenu 8260 EUR  bija reģistrējušās divas juridiskās personas.  Izsole noslēdzās bez 

rezultātiem, jo abi dalībnieki pazemināja mantas cenu zem sākotnēji noteiktās slepenās cenas. 

 

*   20. janvārī noslēgts Uzņēmuma līgums ar SIA "Rūķis AG" par tehniskā projekta izstrādi 

"Gājēju ceļa izbūve gar valsts autoceļu P103 "Dobele-Bauska" no "Pagasta ēkas" (km 18,38)  

līdz tiltam pār Tērvetes upi (km 18,60), Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā" saskaņā ar 

projektēšanas uzdevumu. Līguma izpildes termiņš 23. aprīlis. Gājēju celiņu ar bruģakmens 

segumu paredzēts izbūvēt šajā gadā ar mērķi uzlabot gājēju drošību virzienā uz Sanatorijas 

ciematu. 

 

*  26. janvārī trim pretendentiem tika izsūtīti uzaicinājumi piedalīties trīs cenu aptaujās: 

 

 - "Tehniskā projekta izstrāde apgaismojuma izbūvei gar autoceļu P-95 "Jelgava-Lietuvas 

robeža", Zelmeņu ciemā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā saskaņā ar projektēšanas 

uzdevumu". Piedāvājumi jāiesniedz līdz 1. februārim, projektēšanas laiks 4 mēneši. Projekts 

paredz izbūvēt ceļa apgaismojuma līniju gar šoseju P-95 no pašvaldības ceļa Te50 pagrieziena 

līdz Zelmeņu individuālo māju ciematam. 

- "Gaismekļu nomaiņa  gar autoceļu Te-50, Zelmeņu ciemā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā 

saskaņā ar darba uzdevumu". Darbs jāizpilda divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. 

Plānots nomainīt vecos gaismekļus uz LED ceļa "Zelmeņi-Krūklēni" posmā gar Zelmeņu 

daudzdzīvokļu māju ciematu. 
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- "Tehniskā projekta izstrāde un būvniecība ielu apgaismojuma līniju apvienošanai Bukaišu 

pagastā, Tērvetes novadā", kas paredz apvienot abas esošās ielu apgaismojuma līnijas un  

pārbūvēt apgaismojuma vadības sadalni. 

 

*    Janvārī   Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziņas komisijai iesniegti četri 

iesniegumi: 

 

- komisija piekrita pārtraukt divus dzīvojamo telpu īres līgumus; 

- vienā gadījumā persona uzņemta dzīvokļu rindā; 

- komisija piekrita deklarēt personu pašvaldībai piederošā dzīvoklī. 

 

 
 

 

1. paragrāfs 

Par nosaukuma un adreses maiņu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par nosaukuma un adreses maiņu” 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 
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5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

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

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

7. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Mazāķi” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

                                                                                                        
     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu” 

 

 

9. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 



8 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 9 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Kļavas” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 10 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 11 “Par zemes nomas līguma pagarināšanu” 

 

 

 

12. paragrāfs 

Par adreses maiņu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 12 “Par adreses maiņu” 

 

 

 

 

 

 

 

13. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 
D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 8, „Spīdolas”, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 
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/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2013. gada 01. novembra īres līgums Nr. 

736) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Spīdolas” - 8, Augstkalne,   

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Spīdolas” - 8, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

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

Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

     1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Spīdolas” 

- 8, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 8 „Spīdolas”, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 4, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu dzīvokļa īpašumu “Spīdolas”- 4, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no dzīvokļa Nr. 4, “Spīdolas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 7190/116630 kopīpašuma domājamām 

daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4644 005 0441 002) un zemes 

gabala (kadastra apzīmējums 4644 005 0441), nav  ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda, un konstatējot, ka minētais dzīvokļa īpašums nav nepieciešams pašvaldībai patstāvīgo 

funkciju izpildei, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

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

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

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai Šafarei 

veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 4, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,  novērtēšanai un 

izsoles/pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

15. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Labrenči” 27, Tērvete,   

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu” 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma “Labrenči” – 27, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu” 

 

 

16. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Sanatorija 5” - 7, Tērvete,   

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” – 7, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu” 

 

17. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 10 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 15 “Par nekustamā īpašuma “Labrenči” – 10 atsavināšanu” 

 

 

18. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 33 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 16 “Par nekustamā īpašuma “Labrenči” – 33 atsavināšanu” 
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19. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni“ - 1  atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 17 “Par nekustamā īpašuma “Vīnkalni” – 1 atsavināšanu” 

 

 

20. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 30, „Labrenči”, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2017. gada 01. novembra īres līgums Nr. 

3048/324) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči” - 30, 

Tērvete,   Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Labrenči” - 30 , Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

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

Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

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

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

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa Nr. 30 „Labrenči”, 

Tērvete, Tērvetes 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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21. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Atpūtas ” - 15,   

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 18 “Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 19 “Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu” 

 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada  dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

par Valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma apmēru katrai Tērvetes novada izglītības iestādei 

pedagogu algām 2021. gada  janvārim-augustam. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, likumu “Par 

valsts budžetu 2021. gadam”, ievērojot Tērvetes novada domes 2018. gada 4. oktobra  

noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta  mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu 

darba samaksai Tērvetes novadā” 2. un 9. punktu, Tērvetes novada dome, ievērojot Finanšu 

komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti  vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. 

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

- nav,  NOLEMJ: 
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 Apstiprināt Valsts piešķirto mērķdotāciju Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu 

algām 2021. gada  janvārim-augustam (8 mēneši) šādā apmērā: 

 

 

 Augstkalnes 

pamatskola ar 

ar pirmsskolas 

izglītības  

grupām 

„Zvaniņi”  

Annas 

Brigaderes 

pamatskola 

ar  

pirmsskolas 

izglītības 

grupām 

„Sprīdītis”  

Vispārizglītojošo 

pamatizglītības 

un vidējās 

izglītības 

programmu 

īstenošanai  

124 832 138 816 

Tarifikācijās 

neiestrādātais 

finansējums  

1253 1400 

Pirmsskolas 

izglītības 

programmu 

bērniem no 

piecu gadu 

vecuma 

īstenošanai  

 

20 504 27080 

Tarifikācijās 

neiestrādātais 

finansējums 

208 264 

Interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošanai 

6768 7784 

Tarifikācijās 

neiestrādātais 

finansējums 

64 80 

Kopā EUR: 153 629 175 424 
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24. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu  

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Grāmatvedības nodaļas veikto aprēķinu  viena skolēna 

izmaksām Tērvetes novada izglītības iestādēs uz  2021. gada 1. janvāri.  

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

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

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ievērojot 

2021. gada 21. janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

     Sākot ar 2021. gada 1. janvāri  apstiprināt izglītojamo izmaksas Tērvetes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto izdevumu tāmi šādos apmēros: 

     1) Augstkalnes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu “Zvaniņi” – 127,68  EUR mēnesī; 

     2) Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis”- 95,01 EUR 

mēnesī. 

 

 

 

25. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā īpašuma  “Ielejas”,  

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

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

novads, kadastra Nr. 4656 006 0012, sastāvošu no zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu  

4656 006 0340 0,7969 ha kopplatībā, un konstatējot, ka minētais īpašums ir ierakstīts  Bukaišu 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000609113 uz Tērvetes novada pašvaldības vārda, 

sastāv no lauksaimniecībā izmantojamās zemes un nav nepieciešams Tērvetes novada 

pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, īpašums ir iznomāts, ievērojot Finanšu komitejas 

2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā īpašuma “Ielejas”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

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

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

kadastra numurs 4656 006 0012 novērtēšanai un izsoles/pārdošanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 
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26. paragrāfs 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 20 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

 

 

27. paragrāfs 

Par autogreidera atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 21 “Par autogreidera atsavināšanu” 

 

 

 

28. paragrāfs 

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 22 “Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

 

 

29. paragrāfs 

Par kustamās mantas  nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, 

Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 23 “Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

 

 

 

 

30. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 1  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi un apspriedusi sagatavotos saistošos noteikumus    Nr. 

1 “Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” un to paskaidrojuma rakstu. Saskaņā ar 
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likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, 46. pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

ievērojot 2021. gada 28. janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. 

Sirsone, L. Karloviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

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

pašvaldības budžets 2021. gadam” (pielikumā). 

     2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai  Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.20 

Nākamā sēde 2021. gada 25. februārī 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 29.01.2021. 

 

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 
 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 1 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 1. §) 

 

Par nosaukuma un adreses maiņu 

 

      Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par nosaukuma un adreses maiņu apbūvētajai zemes vienībai „Tērvetes 

skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, un uz tās atrodošajām trīs 

ēkām, konstatēja: 

Tērvetes novada domē ir saņemts /Vārds Uzvārds/ iesniegums par nosaukuma un adreses 

maiņu viņai piederošā nekustamā īpašuma „Tērvetes līči”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

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

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

īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai un uz tās atrodošām ēkām nosaukumu un adresi uz 

„Annas”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uz tās atrodošai ēkai ar /kadastra apzīmējums/). 

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

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

objektam (funkcionāli saistītam objektu kopumam) piešķir vienu adresi.  

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

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

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

attīstības komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

Karloviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 
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     1. Mainīt apbūvētajai zemes vienībai „Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

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

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

adresi un nosaukumu „Tērvetes skola”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads (adresācijas objekta 

kods adrešu klasifikatorā /numurs/) uz adresi un nosaukumu “Annas”, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 2 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 2. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 18. decembra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļu “Ķeri-pārējā”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,2 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, 

zemesgabala kopējā platība ir līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots 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, 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Ķeri- pārējā”, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 1,2 ha kopplatībā, 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 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 3 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 3. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,14 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 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. 

Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. Karloviča), 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 “Zelmeņu centrs”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,14 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 
 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 4 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 4. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 05. janvāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

/kadastra apzīmējums/, 0,10 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 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. 

Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. Karloviča), 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 “Zelmeņu centrs”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,10 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

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

kā 7 euro gadā; 
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        1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

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

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

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

sagatavošanu. 

     3.Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

     4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgti un 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 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 5 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. 

Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. Karloviča), 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 “Zelmeņu centrs”, Tērvetes 

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

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziņš; 

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

kā 7 euro gadā; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

  

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, 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 6 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 21. decembra 

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/, 0,11 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 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. 

Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. Karloviča), 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/, 0,11 ha platībā, nomu, 

nosakot: 

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

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

kā 7 euro 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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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 7 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 7. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Mazāķi” 

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 

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

lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

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

pieder /Vārds Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 65,0 ha.  

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

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

Nekustamā īpašuma „Mazāķi” īpašnieks /Vārds Vārds Uzvārds/  vēlas sadalīt nekustamā 

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

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA GEO Development sertificēts zemes ierīkotājs 

Haralds Rutkovskis, sertifikāta Nr. AA0137, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

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

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

1 – 55,2897 ha platībā un Nr. 2 – 9,7103 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 – „Kalna Mazāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

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

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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



30 

 

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 2021. gada 21. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot, PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

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

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

apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 55,2897 ha platībā 

un Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 9,7103 ha platībā. 

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

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

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

55,2897 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Mazāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, un visā tās platībā (55,2897 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 9,7103 ha, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Kalna Mazāķi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (9,7103 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 
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e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 8 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 8. §) 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 07. janvāra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,2 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā “Vārpu 

mazdārziņi”, Augstkalnes pagastā, konstatēja:   

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

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,2 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā “Vārpu mazdārziņi”, Augstkalnes 

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

informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

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

punktam nav nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

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

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

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

kā 7 euro gadā, neskaitot PVN. 

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

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

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

komitejas 2021. gada … janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR 

– 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,2 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām; 

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

http://www.tervetesnovads.lv/
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        1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN; 

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

 

 

  

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 
 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 9 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 9. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Kļavas” 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 

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

lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

konstatēja: 

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

pieder /Uzvārds/  zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ un sastāv no vienas  zemes vienības ar 

kopējo platību 17,1 ha.  

/Uzvārds/  zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Kļavas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

Nekustamā īpašuma „Kļavas” /Uzvārds/  zemnieku saimniecības /Nosaukums/ īpašnieks 

/Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ trīs daļās, 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 sadalīt nekustamā īpašuma „Kļavas”, Bukaišu pagasts, 

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

– 0,8 ha platībā , Nr. 2 – 14,9 ha  platībā un Nr.3 – 1,4 ha platībā, izveidojot divus īpašumus 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 – „Lielkļavas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībām Nr. 1 /kadastra apzīmējums/  un Nr. 3 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo 

nosaukumu un adresi – “Kļavas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

ja nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 
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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 2021. gada 21.  janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot, PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

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

nekustamā īpašuma „Kļavas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/  trīs atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 0,8 ha platībā, Nr. 

2, /kadastra apzīmējums/, 14,9 ha platībā un Nr. 3, /kadastra apzīmējums/, 1,4 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Kļavas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

        2.1. paliekošajām zemes vienībām Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 0,8 ha, 

un Nr. 3 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 1,4 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi 

– „Kļavas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā to platībā (0,8 ha un 1,4 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 14,9 ha, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Lielkļavas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 

(14,9 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 
 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 10 

                                                                                                             (protokols Nr. 1, 10. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 18. janvāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļu “Galatrenči”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,85 ha platībā, kura darbības termiņš beidzās 2020. gada 31. decembrī, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi (apstiprinātais nomas maksas 

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

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

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas “Galatrenči”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,85 ha kopplatībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

             

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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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 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 11 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 11. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2020. gada 18. decembra 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes īpašumu “Vārpas”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, 0,5819 ha platībā, nomu, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums “Vārpas”, Bukaišu pagasts, 

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

0,5819 ha platībā, turpmāk tekstā - zemes gabals, saskaņā ar 2010. gada 01. decembrī noslēgto 

zemes nomas līgumu, ir iznomāts /Vārds Uzvārds/, tai tiesiskajā valdījumā un lietojumā esošo 

ēku, kas atrodas uz zemes gabala, uzturēšanai. 2020. gada 31.  decembrī noslēgtā zemes nomas 

līguma darbības termiņš beidzas.  

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

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

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

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

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

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

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

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

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

zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, 

A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās, apbūvētās zemes īpašumu “Vārpas”, Bukaišu  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5819 ha platībā nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

        1.2. nomas līguma termiņu – 10 (desmit) gadi, sākot ar 2021. gada 1. janvāri; 
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        1.3. nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN; 

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

        1.5. Nomas maksa ir palielināma, piemērojot koeficientu 1,5, līdz laikam, kamēr uz 

zemes gabala atrodošās būves tiek ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

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

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

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

sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

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

publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

             

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

 

  

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 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 12 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 12. §) 

 

Par adreses maiņu 

 

      Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par adreses maiņu ēkai „Ķekši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/,  konstatēja: 

     Tērvetes novada domē ir saņemts /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ 

pilnvarotās personas /Vārds Uzvārds/ iesniegums par adreses maiņu viņiem piederošā 

nekustamā īpašuma „Stūri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvā ietilpstošajai ēkai ar 

/kadastra apzīmējums/, kurai pašreiz ir piešķirta adrese “Ķekši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, lūdzot mainīt norādītā īpašuma sastāvā atrodošajai ēkai adresi uz adresi „Stūri”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

/Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/, /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu „Stūri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir reģistrētas 

Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem 

Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 

21. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. 

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

- nav, NOLEMJ: 

 

     1. Mainīt ēkai „Ķekši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, adresi 

„Ķekši”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads (adresācijas objekta kods adrešu klasifikatorā 

/numurs/) uz adresi “Stūri”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 13 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 15. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Labrenči” – 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0285. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 294 27 ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,3 m2, ar pie 

dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 469/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, 

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

0155,  par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Minētais īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama šī nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 15. jūnija veikto tirgus novērtējumu, ko veicis  SIA 

“INTERBALTIJA” sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā īpašuma „Labrenči” - 27, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus vērtība ir noteikta 6900,00 EUR (seši  tūkstoši deviņi 

simti euro 00 centi) apmērā. 

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

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

LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

Karloviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa 
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ar kopējo platību 48,3 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 469/35171 domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 003 0155 001, un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0155, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu  6900,00 

EUR (seši tūkstoši deviņi  simti euro 00 centi). 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Labrenči” - 27, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:  

        1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors  

Māris Berlands; 

        2) izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis, 

 domes ekonomiste Sandra Latiša. 

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pēc iespējas vietējā 

izdevumā  „Laikam Līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 14 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 16. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 5” – 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sanatorija 

5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0415. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 302 7 ir 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 22 m2, ar pie 

dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 220/4788 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, 

kadastra apzīmējums 4688 003 0173 005, būves ar kadastra apzīmējumu 4688 003 00173 020 

un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0173,  par ko izsniegta Zemesgrāmatu 

apliecība. 

Norādītais īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai 

tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama šī nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar 2020. gada 15. jūnija veikto tirgus novērtējumu, ko veicis  SIA 

“INTERBALTIJA” sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā īpašuma „Sanatorija 5” - 7, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR četri simti euro 00 

centi) apmērā. 

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

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

LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

Karloviča), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no vienas istabas 
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dzīvokļa ar kopējo platību 22 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 220/4788 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 003 0173 005, būves ar 

kadastra apzīmējumu 4688003 0173 020, un zemes gabala ar kadastra apzīmējums 4688 003 

0173, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu  400,00 

EUR (četri  simti euro 00 centi). 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles komisiju šādā sastāvā:  

       1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors  

Māris Berlands; 

  2) izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis, 

             domes ekonomiste Sandra Latiša. 

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Sanatorija 5” - 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnov.lv, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pēc iespējas 

vietējā izdevumā „Laikam Līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 15 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 17. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 10 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/  2020. gada 29. oktobra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” 

- 10, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 49,4 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 480/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/  un 

zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 10, Tērvete, 

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

nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.   

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 10, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiņš, profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi) apmērā, 

bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2261,00 EUR (divi tūkstoši divi simti  sešdesmit viens euro 00 

centi) apmērā. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 10, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 04. martam nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 

 

 

  

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

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 16 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 18. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 33 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/  2020. gada 26. oktobra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Labrenči” 

- 33, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 33, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 31,4 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 314/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Labrenči” - 33, Tērvete, 

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

nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 33, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/  ģimenes locekļi.   

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

Dzīvokļa īpašuma Nr. 33, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiņš, profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) 

apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1351,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti  piecdesmit 

viens euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas 

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

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra 

lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. 

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

NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 33, “Labrenči”, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi)  /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 04. martam nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 17 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 19. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 1 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 06. novembra iesniegumu 

ar ierosinājumu pārdot viņai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

“Vīnkalni” dz. 1, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 1, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no vienas istabu dzīvokļa ar kopējo platību 24,5 m2, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 245/2663 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu “Vīnkalni” - 1, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir nostiprinātas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

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

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

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 1, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

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

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

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

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

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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             1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

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

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

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

ar nosacīto cenu. 

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

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 1, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaņā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiņš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 146, ir noteikta 800,00 EUR (astoņi simti euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā 

vērtība ir 339,00 EUR (trīs simti  trīsdesmit deviņi  euro 00 centi) apmērā. 

        Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu komitejas 2021. gada 21. 

janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. 

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

- nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 1, “Vīnkalni”, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 800,00 EUR (astoņi simti euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 04. martam nav 

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

saskaņā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 18 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 21. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” – 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4688 900 0416. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Tērvetes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000000647 15 

ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,0 m2, ar pie dzīvokļa 

īpašuma piederošo kopīpašuma 7100/96120 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra 

apzīmējums 4688 002 0031 001, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 002 0031,  par 

ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

     Minētais īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai tās 

patstāvīgo funkciju izpildei.  

     Ņemot vērā minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama šī nekustamā īpašuma atsavināšana.  

     Saskaņā ar 2021. gada 11. janvāra veikto tirgus novērtējumu, ko veicis  SIA 

“INTERBALTIJA” sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arnis Zeilis, īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 23, nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 15, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, tirgus vērtība ir noteikta 2200,00 EUR (divi  tūkstoši divi simti euro 

00 centi) apmērā. 

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

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

LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 21. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu   

„Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo 

platību 71 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 7100/96120 domājamo daļu no 
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daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 002 0031 001, un zemes gabala, kadastra 

apzīmējums 4688 002 0031, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles 

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu  2200,00 EUR (divi 

tūkstoši divi  simti euro 00 centi). 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas” - 15,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

izsoles komisiju šādā sastāvā:  

       1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

       2) izsoles komisijas locekļi –  

  domes jurists Ivars Gorskis, 

 domes ekonomiste Sandra Latiša. 

    4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoli Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnov.lv, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pēc iespējas vietējā izdevumā  

„Laikam Līdzi”. 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 19 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 22. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu atsavināt 

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

Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 003 0053. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

“Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4656 003 0053, turpmāk tekstā 

– Nekustamais īpašums, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,186 

ha, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 un uz tā atrodošām ēkām – divstāvu dzīvojamās ēkas 

ar 8 dzīvokļu īpašumiem, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 001, un saimniecības ēkas, 

kadastra apzīmējums 4656 003 0053 002, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Bukaišu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.114). 

Nekustamais īpašums pašreiz ir daļēji izīrēts. Nekustamais īpašums nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības 

nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama Nekustamā īpašuma 

atsavināšana.  

Saskaņā ar 2021. gada 12. janvāra Nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

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

5 800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 

21. janvāra un 28.  janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, 

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 
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     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs  4656 003 0053, sastāvošu no 

vienas apbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 1,186 ha, kadastra apzīmējums 4656 003 

0053 0053, un uz tās atrodošajām ēkām - dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 

001, un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 002, pārdodot to atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 5800,00 EUR (pieci 

tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) apmērā. 

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

komisiju šādā sastāvā:  

1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

2) izsoles komisijas locekļi –  

  Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis, 

  Tērvetes novada domes ekonomiste Sandra Latiša.  

     4. Publicēt sludinājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

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

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

informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 20 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 26. §) 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

       Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – trīs 

kases aparātu CHD 3850 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 mantas 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 2021. gada 28. 

janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR -  7 

(D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. Karloviča), PRET  -

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2021. gada 21. janvārī notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošās kustamās mantas - trīs kases aparātu CHD 3850  izsoles rezultātu – atsavināt 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošos trīs kases aparātus CHD 3850 mantas nosolītājam 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dixdi", reģistrācijas numurs 43603062224, par tās nosolīto 

un samaksāto pirkuma maksu 689,70 EUR (seši simti astoņdesmit deviņi euro 70 centi), tai 

skaitā PVN. 

 

 

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 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 21 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 27. §) 

 

 

Par autogreidera atsavināšanu 

 

 

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 30. decembra sēdes lēmumu „Par autogreidera izsoli 

(ar lejupejošu soli)”, Tērvetes novada dome nolēma rīkot mutisko izsoli ar lejupejošu soli 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajam autogreiderim DZ 180A, valsts reģistrācijas numurs 

T8705LB.  

 Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par šīs kustamās mantas atsavināšanu,  ir konstatējams, ka izsoles 

procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav 

saņemta neviena sūdzība un izsoles rezultātā nav sasniegta pieņemama cena mantas 

atsavināšanai (manta nav nosolīta augstāk par slepeno cenu). 

Vadoties no norādītā, izsole ir atzīstama par nesekmīgu un izlemjams jautājums par turpmāko 

autogreidera atsavināšanas kārtību un pārdošanas cenu. 

 Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus, izvērtējot jautājumu par turpmāko 

autogreidera atsavināšanas kārtību un pārdošanas cenu, pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6., 7., 9. un 37. pantu,  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un LR 

MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, 

2021. gada 28. janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Vēveris, A. Bruss, M. Darguža, Dz. Sirsone, L. 

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

 

1. Atzīt par nesekmīgu Tērvetes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – 

autogreidera  DZ 180A izsoli ar lejupejošu soli. 

2. Pārdot par brīvu cenu Tērvetes novada pašvaldībai piederošo autogreideri DZ 180A, valsts 

reģistrācijas numurs T8705LB, nosakot tā nosacīto pārdošanas cenu 4200 EUR apmērā, 



56 

 

neskaitot PVN, un ievietojot sludinājumu par autogreidera atsavināšanu vismaz Tērvetes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv un laikrakstā “Zemgale”.  

 

 

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 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 22 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 28. §) 

 

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot jautājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošās 

kustamās  mantas – medījumu dzesēšanas kameras (turpmāk - dzesētava) nodošanu mednieku 

biedrībām bezatlīdzības lietošanā, konstatēja:  

2014. gada 9. septembrī starp Tērvetes novada domi un Lauku atbalsta dienestu (turpmāk - 

Dienests) tika noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru 

Dienests piešķīra Tērvetes novada pašvaldībai finanšu līdzekļus dzesētavas iegādei, kuru 

saskaņā ar 2014. gada 13. augusta publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) 

līgumu  tā saņēma no akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, pamatojoties uz Zemkopības 

ministrijas 2014. gada 1. augusta rīkojumu Nr. 129 „Par AS „Latvijas valsts meži” dāvināmo 

(ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā 

cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.  

Līguma 1.4. punkts paredz, ka pašvaldībai iegādātā dzesētava ir jānodod bezatlīdzības 

lietošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību 

produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai 

nepieciešamajiem paraugiem.  

Izpildot Līguma nosacījumus, pašvaldība par saņemtajiem finanšu līdzekļiem iegādāto 

dzesētavu saskaņā ar 2014. gada 23. decembrī noslēgto Patapinājuma līgumu, nodeva 

bezatlīdzības lietošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību 

lietotājam – mednieku biedrībām medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un 

veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.  

Dzesētava tika nodota bezatlīdzības lietošanā mednieku biedrībām uz noteiktu laiku – uz 

pieciem gadiem. Šobrīd šis termiņš ir iztecējis, tādēļ ir izskatāms un izvērtējams jautājums par 

dzesētavas atkārtotu nodošanu mednieku biedrībām bezatlīdzības lietošanā.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 

ceturtā daļa nosaka, ka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas 

nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem 

attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru 

kabineta noteikumos nav paredzēts citādi.   

Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. 

panta otrās daļas 6. punkts nosaka, ka publiskas personas mantu var nodot lietošanā sabiedriskā 
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labuma organizācijai, privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes 

uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai vai citos likumos vai 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos. Šī paša likuma 5. panta 3.¹ daļa nosaka, 

ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas 

uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī ņemot vērā to, ka mednieku biedrības ir labticīgi un 

pienācīgi pildījušas iepriekš noslēgtā patapinājuma līguma nosacījumus, Tērvetes novada dome 

atzīst, ka dzesētava var tikt atkārtoti nodota bezatlīdzības lietošanā mednieku biedrībām uz 

noteiktu laiku – uz pieciem gadiem, nosakot to izmantošanas mērķi - medību produkcijas 

uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai 

nepieciešamajiem paraugiem. 

Vadoties no norādītā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu, 77. pantu, likuma „Par 

publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 3. un 5. pantu, kā 

arī Finanšu komitejas 2021. gada 28. janvāra lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. 

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

ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:  

 

     1. Nodot Tērvetes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – labā tehniskā stāvoklī 

esošu medījuma dzēšanas kameru Balling BU 2130, bilances vērtība 1263,06 euro, 

bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem biedrībām „Mednieku klubs „Bukaišu mednieks””, 

reģistrācijas Nr. 40008083354, biedrībai “Tērvetes AB”, reģistrācijas Nr. 40008095211, un 

biedrībai “Mednieku klubs “BITES””, reģistrācijas numurs 40008102956, nosakot: 

        1.1.dzesētavas lietošanas mērķi – medību produkcijas uzglabāšana, kā arī Pārtikas un 

veterinārā dienesta nodrošināšana ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem; 

        1.2.Izdevumus par dzesētavas uzturēšanu sedz biedrības; 

        1.3.Lietošanā nodotā dzesētava nododama atpakaļ pašvaldībai pēc lēmuma 1.punktā 

minētā termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums par dzesētavas bezatlīdzības 

lietošanu tiek izbeigts pirms termiņa.  

     2. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt patapinājuma līgumu ar 

biedrībām par dzesētavas bezatlīdzības lietošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumā apstiprināto 

patapinājuma līguma projektu (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

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 
 

 

2021. gada 28. janvārī                                                                                             Nr. 23 

                                                                                                            (protokols Nr. 1, 29. §) 

 

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot jautājumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošās 

kustamās mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs KA6154, 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lāsītes”, konstatēja, ka:  

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2015. gadam” 13. pielikuma nosacījumiem, Tērvetes 

novada pašvaldībai no valsts budžeta līdzekļiem tika piešķirta mērķdotācija 3000 EUR apmērā 

ar tās izmantošanas mērķi - autotransporta iegāde daudzbērnu ģimeņu biedrības vajadzībām. 

Izpildot likuma “Par valsts budžetu 2015. gadam” 13. pielikuma nosacījumus, 2015. gadā 

Tērvetes novada pašvaldība iegādājās automašīnu OPEL ZAFIRA, valsts reģistrācijas numurs 

KA6154, turpmāk saukta arī – automašīna, un, saskaņā ar 2015. gada 15. maija noslēgto 

Patapinājuma līgumu par automašīnas bezatlīdzības lietošanu Nr. TND 36/2015, nodeva 

automašīnu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lāsītes”, reģistrācijas numurs 

400081224417. 

Automašīna tika nodota bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lāsītes” uz nenoteiktu 

laiku.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 

ceturtā daļa nosaka, ka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas 

nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem 

attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru 

kabineta noteikumos nav paredzēts citādi.   

Ņemot vērā norādīto,  ir izvērtējams un pārskatāms jautājums par patapinājumā nodotās 

automašīnas atkārtotu nodošanu nodibinājuma “Lāsītes” bezatlīdzības lietošanā.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 

otrās daļas 6. punkts nosaka, ka publiskas personas mantu var nodot lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai, privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes 

uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai vai citos likumos vai 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos. Šī paša likuma 5. panta 3.¹ daļa nosaka, 

ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas 

uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī ņemot vērā to, ka nodibinājumam “Lāsītes” ir piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nodibinājums “Lāsītes” ir labticīgi un pienācīgi 
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pildījis iepriekš noslēgtā patapinājuma līguma nosacījumus, Tērvetes novada dome atzīst, ka 

automašīna var tikt atkārtoti nodota bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Lāsītes” uz 

noteiktu laiku – uz nākamajiem pieciem gadiem. 

Vadoties no norādītā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu, 77. pantu, likuma „Par 

publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 3. un 5. pantu, kā 

arī ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 28. janvāra lēmumu, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ:  

 

     1. Nodot Tērvetes novada pašvaldībai piederošo automašīnu OPEL ZAFIRA, valsts 

reģistrācijas numurs KA6154, bilances vērtība 0,00 euro, bezatlīdzības lietošanā uz 

nākamajiem pieciem gadiem nodibinājumam “Lāsītes”, reģistrācijas Nr. 40008124417, 

nosakot: 

        1.1. automašīnas lietošanas mērķi – nodibinājuma darbības mērķu realizācija; 

        1.2. Izdevumus par automašīnas uzturēšanu sedz nodibinājums “Lāsītes”; 

        1.3. Lietošanā nodotā automašīna nododama atpakaļ pašvaldībai pēc lēmuma 1. punktā 

minētā termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums par automašīnas bezatlīdzības 

lietošanu tiek izbeigts pirms termiņa.  

2. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram pārjaunot patapinājuma līgumu ar 

nodibinājumu “Lāsītes” par automašīnas bezatlīdzības lietošanu saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumā apstiprināto patapinājuma līguma projektu (pielikumā pie lēmuma). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2021. gada 28. janvāra sēdes 

lēmumu Nr. 13 (prot. Nr. 1, 15.§) 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Labrenči” - 27, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Labrenči” - 27, 

Tērvete, Tērvetes 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 – pirmā atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 11. marta plkst. 11.00. 
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 – dzīvokļa īpašums „Labrenči” - 27,Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 900 0285, sastāvošs no divu istabu dzīvokļa 48,3 m2 platībā. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 6900 EUR (seši tūkstoši deviņi simti 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 10. februāra līdz 2021. gada 10. marta plkst. 

12.00. 

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

       3.2.1. jāiesniedz: 

      1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

     2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis; 

     3.2.2.jāuzrāda: 
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      1) Juridiskai personai: 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

     2) Fiziskai personai: 

 personu apliecinošs dokuments; 

kvīts par iemaksāto drošības naudu 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 „Labrenči” – 27”. 

 

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 paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.10. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai 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. 

 

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, parakstot Noteikumus, 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 

2021. gada 28. janvāra sēdes 

lēmumu Nr. 14 (prot. Nr. 1,  16.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Sanatorija 5” -7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Sanatorija 5” - 7, 

Tērvete, Tērvetes 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 – pirmā atklāta mutiska izsole ar augšupejošu 

soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 11. marta plkst. 11.15. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Sanatorija 5” - 7,Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4688 900 0415, sastāvošs no vienas istabas dzīvokļa 22 m² 

platībā, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 220/4788 domājamo daļu no 

daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4688 003 0173 005, būves ar kadastra apzīmējumu 

4688 003 00173 020 un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0173. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 400 EUR (četri simti 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 10. februāra līdz 2021. gada 10. 

marta plkst. 12.00. 
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz: 

    1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 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.  

    2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 

        3.2.2. jāuzrāda: 

     1) Juridiskai personai: 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

     2) Fiziskai personai: 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 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 „Sanatorija 5” – 7”. 

 

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 paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis tiek noteikts 30 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. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 
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5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, 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 

2021. gada 28. janvāra sēdes 

lēmumu Nr. 18 (prot. Nr.1, 21.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Atpūtas” - 15, 

Tērvetes 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 – pirmā atklāta mutiska izsole ar augšupejošu 

soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 11. marta plkst. 11.30. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – dzīvokļa īpašums „Atpūtas” - 15, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra numurs 4688 900 0416, sastāvošs no trīs istabu dzīvokļa 71 m2 platībā. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti 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 10. februāra līdz 2021. gada 10. 

marta plkst. 12.00. 
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir: 

       3.2.1. jāiesniedz: 

    1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai: 

 iesniegums; 

 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds 

nepieciešams; 

 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības 

tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.  

    2) Fiziskai personai: 

 iesniegums; 

 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis. 
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       3.2.2. jāuzrāda: 

    1) Juridiskai personai: 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā 

īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas. 

    2) Fiziskai personai: 

 personu apliecinošs dokuments; 

 kvīts par iemaksāto drošības naudu 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 „Atpūtas” – 15”. 

 

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 paraksta Noteikumus. 

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis tiek noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

ir jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā 

īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības 

naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu. 

4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši, 

iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas. 

 

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi 

 

5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un 

jāievēro Noteikumos ietvertās prasības. 

5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, 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. 
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Ar izsoles noteikumiem iepazinos ________________________________________ 

 

                                                       ________________________________________ 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2021. gada 28. janvāra sēdes 

lēmumu Nr. 19 (prot. Nr. 1, 22.§) 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

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

pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl 

to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

soli. 

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

„Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 11. marta plkst. 11.45. 

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

noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks. 

 

2. Informācija par izsoles priekšmetu 

 

2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 003 0053, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

4656 003 0053, platība 1,186 ha, un ēkām (dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4656 003 

0053 001, un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4656 003 0053 002). Izsoles priekšmets 

ir apgrūtināts ar šādām īres tiesībām: uz nenoteiktu laiku izīrēta telpu grupa Nr. 4 dzīvojamā 

ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 4656 003 0053 001. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 5800 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti 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 10. februāra līdz 2021. gada 10. 

marta 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. 

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

Nr.90001465562, norēķinu kontos: 

AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV98UNLA0006011130654; 

AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV55HABA0551020477861; 

ar norādi - izsoles nodrošinājums „Kvietes”. 

 

4. Izsoles norises procedūra 

 

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

pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

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

Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas 

priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai. 

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

4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā. 

4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā. 

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

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

atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina. 

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

dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

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

cenu. 

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

atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu. 

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

dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.  

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

īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, 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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APSTIPRINĀTS 

ar Tērvetes novada domes 

2021. gada 28. janvāra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr. 1, 24.§) 

Tērvetes novada vispārizglītojošo skolu 1 skolēna izmaksu tāme  

uz  2021. gada 1. janvāri/EUR/  

Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

Augstkalnes 

pamatskola 

ar 

pirmsskolas 

grupu 

Atalgojums                                        

 

EKK 1100 

 

 

139911.61 

 

 

124809.28 

Sociālās apdrošināšanas 

maksājums  

                                                           

EKK 1200 

 

 

 

33005.15 

 

 

 

29442.44 

Komandējumi un darba 

braucieni   

                                                               

EKK 2100 

 

 

 

104.23 

 

 

 

29.7 

Pakalpojumu apmaksa  

                      EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

 

316.16 

18396.38 

4193.9 

28622.21 

1052.84 

 

 

131.16 

11559.24 

5426.19 

32714.05 

1273.64 

 

Materiālu, energoresursu 

iegāde, inventārs līdz 500 

EUR   

                                     

EKK2310 

EKK 2320 

EKK 2340 

EKK 2350 

EKK 2370  

 

 

 

 

14236.79 

0.00 

111.81 

17658.74 

3392.40 

 

 

 

 

16058.51 

10630.24 

58.95 

15405.22 

2923.53 

Ēdināšanas pakalpojuma 

izmaksas   

 EKK2363 

 

 

5489 

 

 

5001 

Preses abonēšana                              

  EKK 2400 

 

0.00 

 

0.00 

Mācību  

EKK 5233 

 

1433.4 

 

400 

Kopā gadā izmaksas 

EUR 

267924.62 255863.15 

Vidējais skolēnu skaits 235 167 

1 skolēna izmaksas 

mēnesī EUR 

95.01 127.68 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika 
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PATAPINĀJUMA LĪGUMS 
 

Tērvetes pagastā, 2021.gada __. _________        Nr. 

_________ 

Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, juridiskā adrese “Zelmeņi”, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī - Patapinātājs, kuras vārdā 

amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, 

no vienas puses,  

un  

Biedrība “Mednieku klubs „Bukaišu mednieks””, reģistrācijas Nr. 40008083354, 

juridiskā adrese "Murkšķīši", Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kuras vārdā amata 

pilnvaru robežās rīkojas tās valdes loceklis ……………….., no otras puses, 

un 

Biedrība “Tērvetes AB”, reģistrācijas Nr. 40008095211, juridiskā adrese "Klūnas", 

Zelmeņi, Tērvetes pagasts Tērvetes novads, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās 

valdes loceklis ……………….., no trešās puses, 

un 

Biedrība “Mednieku klubs “BITES””, reģistrācijas numurs 40008102956, juridiskā 

adrese "Ezermaļi", Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, kuras vārdā amata pilnvaru 

robežās rīkojas tās valdes loceklis ……………….., no ceturtās puses, 

turpmāk biedrības katra  atsevišķi un visas kopā sauktas arī - Patapinājuma ņēmējs, 

visas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī – Puses un Puse, 

noslēdz šāda satura patapinājuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar mērķi īstenot Āfrikas cūku 

mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus saskaņā ar 2014.gada 13.augusta 

publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 5.8-2.1-00ec-101-14-

49, Lauku atbalsta dienesta un Tērvetes novada domes 2014.gada 9.septembra līgumu par 

atbalsta saņemšanu Nr.040914/190 un Tērvetes novada domes 2021.gada 28. janvāra sēdes 

lēmumu Nr. …………………:  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Patapinātājs patapina, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem bezatlīdzības lietošanā 

Patapinātājam piederošo dzesētavu Balling BU 2130 (turpmāk – dzesētava), kuras tehniskais 

stāvoklis atbilst drošības un lietošanas prasībām un kuras tehniskais stāvoklis uz līguma 

slēgšanas brīdi Patapinājuma ņēmējam ir zināms - labā tehniskā stāvoklī. 

1.2. Dzesētava ir nodota Patapinājuma ņēmēja lietošanā pirms Līguma noslēgšanas ar 

nodošanu un pieņemšanu aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. 

1.3. Dzesētava tiek nodota patapinājumā uz noteiktu laiku – uz pieciem gadiem no 

iepriekšējā patapinājuma līguma darbības termiņa beigām – līdz 2024.gada 23.decembrim.  

1.4. Dzesētavas vērtība 1263,06 euro 
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2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Patapinājuma ņēmējs dzesētavu izmanto tikai medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī 

lai nodrošinātu Pārtikas un veterināro dienestu ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem. 

Patapinājuma ņēmējs nav tiesīgs izmantot dzesētavu mērķiem, kas nav paredzēti šajā Līgumā.  

Ja līguma darbības periodā tiek konstatēts, ka dzesētava tiek izmantota mērķiem, kas nav 

paredzēta Līgumā, vai arī citādi Patapinājuma ņēmējs pārkāpj Līguma nosacījumus un šī 

iemesla dēļ Patapinātājam tiek piemērotas finansiālas sankcijas, tad Patapinājuma ņēmējs pēc 

pirmā Patapinātāja pieprasījuma pilnībā kompensē Patapinātājam tādejādi radītos zaudējumus, 

tai skaitā  sedzot Patapinātājam arī iespējamos zaudējumus dzesētavas dubultas vērtības 

summas apmērā, kas Patapinātājam var tikt piemērota Patapinājuma ņēmējam neatbilstoši 

lietojot dzesētavu.  

2.2. Patapinājuma ņēmējs dzesētavu lieto atbilstoši tās lietošanas instrukcijai un rūpējas par 

to ar vislielāko rūpību, kā arī atbild par dzesētavas bojāšanos un bojāeju, kuru patapinājuma 

ņēmējs būtu spējis novērst.  

2.3. Patapinājuma ņēmējs patstāvīgi maksā izdevumus, kas saistīti ar dzesētavas uzturēšanu, 

tehnisko apkopi un remontu. Dzesētavas tehniskās apkopes un remonta veikšanu Patapinājuma 

ņēmējs pirms tehniskās apkopes vai remonta darbu veikšanas saskaņo ar Patapinātāju.  

2.4. Patapinājuma ņēmējs rakstiski informē Patapinātāju par vietu, kur novietota dzesētava, 

kā arī par katru dzesētavas pārvietošanas gadījumu, vietu un laiku.  

2.5. Patapinājuma ņēmējs nodrošina patapinātāja pārstāvju piekļuvi dzesētavai ar mērķi 

pārliecināties, vai tā tiek izmantota atbilstoši šā Līguma nosacījumiem, tās tehnisko stāvokli un 

fizisko atrašanos dabā. 

2.6. Līdz šī Līguma 1.3.punktā noteiktajam termiņam, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja 

Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Patapinājuma ņēmējs dzesētavu nodot Patapinātājam pēc 

iespējas labā stāvoklī, ņemot vērā dzesētavas dabīgo nolietojumu. Dzesētavas nodošanu Puses 

noformē ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.  

2.7. Ja pēc šā Līguma darbības beigām patapinātājs atsavina dzesētavu, patapinājuma 

ņēmējam ir tiesības uz to pretendēt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

prasībām.  

 

3. Līguma darbības laiks 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu uzņemto saistību 

pilnīgai izpildei. 

3.2. Puses līgumu var grozīt vai papildināt, rakstiski par to vienojoties, un šie grozījumi un 

papildinājumi kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3. Ja Patapinājuma ņēmējs nepilda šā Līguma saistības, Patapinātājam ir tiesības lauzt 

Līgumu, par to iepriekš brīdinot Patapinājuma ņēmēju vismaz 5 darbadienas iepriekš. Citos 

gadījumos Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu par to iepriekš rakstiski brīdinot otru 

Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

 

4. Nobeiguma noteikumi 

4.1. Visas domstarpības starp Pusēm tiks risinātas savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu gaitā 

konfliktu atrisināt nebūs iespējams, lietas izskatīšana tiks nodota tiesā. 

4.2. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz divām lappusēm. Viens 

Līguma eksemplārs glabājas pie patapinātāja, bet otrs pie patapinājuma ņēmēja. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 

________________                                                   _______________________ 
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PATAPINĀJUMA LĪGUMS 

par automašīnas bezatlīdzības lietošanu 

 

Tērvetes pagastā, 2021.gada …………….. 

         

Tērvetes novada dome, reģistrācijas numurs 90001465562, juridiskā adrese „Zelmeņi” , 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī - Patapinātājs, kuras vārdā un 

interesēs amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands, no vienas puses, un 

Nodibinājums „Lāsītes” , reģistrācijas numurs 40008124417, juridiskā adrese „Virsaiši”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā saukta arī - Patapinājuma ņēmējs, no 

otras puses, kuras vārdā un interesēs amata pilnvaru robežās rīkojas ………………., no otras 

puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse, abas kopā – Puses,  pārjauno Pušu starpā 

2015.gada 15.maija Patapinājuma līgumu par automašīnas bezatlīdzības lietošanu Nr. TND 

36/2015, noslēdzot šo patapinājuma līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

     1.1.Patapinātājs nodod un Patapinājuma ņēmējs pieņem bezatlīdzības lietošanā 

Patapinātājam piederošo automašīnu OPEL ZAFIRA, šasijas numurs W0L0TGF7542142962, 

turpmāk tekstā – automašīna.  

1.2.Automašīna tiek nodota Patapinājuma ņēmējam bezatlīdzības lietošanā ar tās 

izmantošanas mērķi – Patapinātāja darbības mērķu realizācija. 

1.3. Automašīnas vērtība 0,00 eiro. 

1.4. Automašīna tiek nodota patapinājumā uz noteiktu laiku - līdz 2025.gada 15.maijam.  

 

2. Patapinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi 

 

2.1. Ar šo līgumu Patapinājuma ņēmējs neiegūst īpašuma tiesības uz automašīnu, viņš ir tikai 

tās turētājs. Patapinājuma ņēmējam nav tiesību nodot automašīnu tālākā lietošanā citām 

personām. 

2.2.Patapinājuma ņēmējam pēc iespējas jārūpējas par automašīnas uzturēšanu, uzglabāšanu un 

satglabāšanu labā stāvoklī. 

2.3.Patapinājuma ņēmējs automašīnu izmanto tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem. 

Patapinājuma ņēmējs nav tiesīgs izmantot automašīnu mērķiem, kas nav paredzēti šajā Līgumā.  

2.4. Ja Līguma darbības periodā tiek konstatēts, ka automašīna tiek izmantota mērķiem, kas nav 

paredzēta Līgumā, vai arī citādi Patapinājuma ņēmējs pārkāpj Līguma nosacījumus, tad 

Patapinājuma ņēmējs pēc pirmā Patapinātāja pieprasījuma pilnībā kompensē Patapinātājam 

tādejādi radītos zaudējumus.  

2.5. Patapinājuma ņēmējs patstāvīgi maksā izdevumus, kas saistīti ar automašīnas uzturēšanu, 

tehnisko apkopi un remontu.  

2.6. Līdz šī Līguma 1.4.punktā noteiktajam termiņam, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja Līgums 

tiek izbeigts pirms termiņa, Patapinājuma ņēmējs automašīnu nodot Patapinātājam pēc iespējas 

labā stāvoklī, ņemot vērā automašīnas dabīgo nolietojumu. Automašīnas nodošanu Puses 

noformē ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.  

2.7. Ja pēc šā Līguma darbības beigām Patapinātājs atsavina automašīnu, Patapinājuma 

ņēmējam ir tiesības uz to pretendēt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

prasībām.  
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3. Patapinātāja tiesības un pienākumi  

 

3.1. Patapinātājs var pieprasīt Patapinājuma ņēmējam automašīnas ekspluatācijas normu 

ievērošanu. 

3.2. Patapinātājam ir pienākums pēc Patapinājuma ņēmēja pamatota rakstiska lūguma 

izsniegt Patapinājuma ņēmējam nepieciešamās atļaujas, pilnvarojumus un citus dokumentus, 

kurus Patapinājuma ņēmējam ir nepieciešams saņemt no Patapinātāja kā automašīnas īpašnieka 

tā lietošanai, uzturēšanai. 

 

4. Pušu atbildība 

 

4.1. Pildot šo līgumu, Puses uzņemas atbildību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

4.2. Ja līgumā norādītajā laikā Patapinājuma ņēmējs lietojis automašīnu atbilstoši līguma 

nosacījumiem, kā arī ievērojis likumisko rūpību tās uzturēšanā, lietošanā un uzglabāšanā, tad 

viņš neatbild ne par trešās personas vainu, kuru viņam nav bijis iespējams novērst, ne par 

nejaušu automašīnas bojāeju. 

 

5. Līguma stāšanās spēkā, tā laušanas kārtība, grozījumi 

 

5.1. Līgums ir spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai 

izpildei. 

5.2. Puses līgumu var grozīt vai papildināt, rakstiski par to vienojoties, un šie grozījumi un 

papildinājumi kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.3. Ja Patapinājuma ņēmējs nepilda šā Līguma saistības, Patapinātājam ir tiesības vienpusēji 

izbeigt Līgumu, par to iepriekš brīdinot Patapinājuma ņēmēju vismaz 5 darba dienas iepriekš. 

Citos gadījumos Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to iepriekš rakstiski brīdinot 

otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

 

6. Citi noteikumi 

 

    6.1. Visi jautājumi, kas nav ietverti šajā Līgumā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā un 

saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.   

    6.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

    6.3. Visus strīdus, kas izriet no Līguma, tai skaitā strīdus par Līguma spēkā esamību vai 

neesamību, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja puses nevar strīdu atrisināt sarunu 

ceļā, Puses izšķir strīdu Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. 

    6.4. Līgums sastādīts  un parakstīts divos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. Katra no Pusēm saņem vienu līguma oriģinālu. 

 

Pušu paraksti  

 

Patapinātāja vārdā:                                               Patapinājuma ņēmēja vārdā: 
 

__________________                      ____________________ 

        /paraksts /                           /paraksts/ 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 1,  30. §) 

 

 

    Saistošie noteikumi Nr. 1 

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 416 230 euro 

apmērā. (1. pielikums) 

2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 7 376 826 euro apmērā.         

(2. pielikums) 

3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. 

janvāri 2 371 806 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases  pamatsummas atmaksai 142 400 

euro un līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 31. decembri 435 810 euro apmērā. (3. pielikums) 

4. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2021.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumus 4000 euro apmērā, izdevumus 4000 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 

1. janvāri 7576 euro un līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 31. decembri 7576 euro apmērā.           

(4. pielikums) 

5. Apstiprināt no Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 40 000 euro apmērā. Nepieciešamības gadījumā 1000 

euro no Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta neparedzētiem izdevumiem 

paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētājas rīkojumu, visus piešķīrumus 

iekļaujot kārtējos Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumos, kurus pieņem 

Tērvetes novada dome.   

6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tiem 

grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta 

izpildītāja faktiski iegūtiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem 

pašu ieņēmumiem. 

7. Apstiprināt pašvaldības saistības 2021. gadam 146 335 euro apmērā (5.pielikums). 

8. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citus budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto apjomu, ar Tērvetes novada domes 

atļauju var novirzīt izdevumu papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt 

grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot  tos apstiprināšanai 

Tērvetes novada domei. Visas izmaiņas apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos 

Tērvetes novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Tērvetes novada 

dome. 

 

Domes priekšsēdētāja                  D. Reinika 
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1.pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀME 2021. gadam 

 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5416230,00 

1 2 3 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1717581,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1717581,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1717581,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 510336,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 510336,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 509896,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 110,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 330,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 6000,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces   5.5.0.0. 6000,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 6000,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 3000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts 

parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu   8.6.0.0. 3000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 3000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 9.0.0.0. 1410,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 750,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās     9.4.2.0. 600,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra 

ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 50,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 660,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 40,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 300,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu     9.5.2.1. 120,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 200,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 1612,00 
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  Naudas sodi   10.1.0.0. 1612,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības     10.1.4.0. 1612,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1737,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1737,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi     12.3.9.0. 1737,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 110400,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 43800,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 66400,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas     13.2.1.0. 66400,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas   13.4.0.0. 200,00 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un 

budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0. 1900,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 1900,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1008914,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 1008914,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti     18.6.2.0. 541277,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)     18.6.3.0. 1240,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda     18.6.4.0. 466397,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 830000,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   19.2.0.0. 830000,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1223340,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1223340,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem     21.3.7.0. 290,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri     21.3.8.0. 39000,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem     21.3.9.0. 1184050,00 
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2.pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀME 2021. gadam  
 

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam 

EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7376826,00 

Atlīdzība 1000 3220488,00 

  Atalgojums   1100 2493749,00 

    Mēnešalga     1110 2325249,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 157654,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata     1150 4966,00 

    Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi     1170 5880,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 726739,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 611111,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     1220 115628,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2484144,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 4073,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2110 1904,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2120 2169,00 

  Pakalpojumi   2200 1245373,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 16343,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 282551,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 164096,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)     2240 720753,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 11820,00 

    Īre un noma     2260 4290,00 

    Citi pakalpojumi     2270 40520,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par 

izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 5000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 1102080,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 116760,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 160279,00 
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    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 31970,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 106721,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana     2360 672692,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 11618,00 

    Pārējās preces     2390 2040,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 3993,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi   2500 128625,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 128625,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 10000,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem   3200 10000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 10000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1360409,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 400,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 400,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1360009,00 

    Zeme un būves     5210 4200,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 9850,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 203705,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 509326,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 632928,00 

Sociālie pabalsti 6000 183145,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 150870,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā     6240 7200,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā     6250 23570,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

naudā     6260 8700,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 11100,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 100300,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 3020,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā     6320 1320,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 1700,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas   6400 29255,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 1980,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei natūrā un naudā     6420 27275,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 118640,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti   7200 118640,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 117000,00 
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    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu     7240 640,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta 

nefinansētām iestādēm     7270 1000,00 
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3. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA  
 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam 

EUR 

IV FINANSĒŠANA - kopā   1960596,00 

1 2 3 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1935996,00 

  Naudas līdzekļi   F21010000 2886,00 

    Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā     F21010000 AS 2886,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 1933110,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā     F22010000 AS 2368920,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās     F22010000 PB 435810,00 

Aizņēmumi F40020000 24600,00 

  Saņemtie aizņēmumi   F40020010 167000,00 

    Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi     F40320010 167000,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 142400,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa     F40320020 142400,00 
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4. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta  

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE 

 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4000,00 

  3022 SAC Tērvete Ziedojumi   4000,00 

    Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 4000,00 

      Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām   23.4.0.0. 2000,00 

        Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā     23.4.1.0. 2000,00 

      Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām   23.5.0.0. 2000,00 

        Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā     23.5.1.0. 2000,00 

II IZDEVUMI - kopā   4000,00 

  3022 SAC Tērvete Ziedojumi   4000,00 

    Atlīdzība 1000 400,00 

      Atalgojums   1100 300,00 

        Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata     1150 300,00 

      Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 100,00 

        Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 100,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 3600,00 

      Pakalpojumi   2200 1500,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 1500,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 2100,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana     2360 2100,00 

IV FINANSĒŠANA - kopā   0,00 

  3022 SAC Tērvete Ziedojumi   0,00 

    Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 0,00 

      Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 0,00 

        Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā     F22010000 AS 7576,00 

        Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās     F22010000 PB 7576,00 
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5. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam” 

 

Pārskats par saistību apmēru  

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

 

2021 

Aizņēmumi   

Valsts kase 
ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 

"Sporta halle" īstenošna 
30.08.2012 36 619 

Valsts kase 
Pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
21.10.2013 8088 

Valsts kase 
Pirmskolasnizglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
17.02.2014 10 126 

Valsts kase 
KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana īstenošana 

14.03.2014 12 710 

Valsts kase 
Pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana 
18.06.2014 34 315 

Valsts kase 
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

20.11.2014 6314 

Valsts kase 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Augstkalnes,Bukaišu un Zelmeņu ciemos 

Tērvetes novadā 

20.11.2014 1850 

Valsts kase 
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

22.07.2015 5148 

Valsts kase 
Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes atjaunošana 
22.07.2015 20 960 

Valsts kase Kroņauces stadiona pārbūve 16.11.2016 3 145 

Valsts kase Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 30.06.2017 1 296 

Valsts kase 
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes 

novadā īstenošanai 
31.10.2018 1309 
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Valsts kase Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve 24.09.2019 4455 

KOPĀ: x x 146 335 

Galvojumi         NAV 

Kopā saistības   146 335 

 

Domes priekšsēdētāja                                                            D. Reinika 

 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada budžeta  

paskaidrojuma raksts 

 
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums  

        

       Tērvetes  novada pašvaldības budžeta projekts 2021. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Vidēja 

termiņa budžeta ietvara likumu,  ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību 

budžetiem”, „Likums par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.  

       Budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, 

ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 

       Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ietilpst trīs  pagasti: Tērvetes, Augstkalnes un 

Bukaišu pagasts. Teritorijas platība sastāda 22424,2 ha.  Tērvetes novadā  uz 2021. gada 1. janvāri 

deklarēti 3296 iedzīvotāji,  reģistrētā bezdarba līmenis uz 2021. gada 1. janvāri  ir 6,1 % , kas ir   

par 1,5  %  lielāks kā uz  2020. gada 1. janvāri. 

      2021. gada budžeta prioritātes:  izglītība, drošība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana,     

vides sakārtošana.  

     Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības 

plānošanas dokumentos. 

      2018. gada 27. decembrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes 

novada Attīstības programma 2018.-2024. gadam,  2014. gada 23. oktobrī ar Tērvetes novada 

domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. 

gadam.  

    Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes un 

mērķi – kā stratēģiskie un ilgtermiņa, tā arī vidēja termiņa prioritātes un rīcības un uzdevumi to 

sasniegšanai. Ir noteikti šādi stratēģiskie attīstības mērķi:  

I. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība. 
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II. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide. 

III. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība. 

     Tērvetes novada attīstībai ir izvirzīta ilgtermiņa prioritāte - Apmierināti iedzīvotāji sakārtotā 

vidē. 

Vidēja termiņa prioritātes noteiktas: VP1 – Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi un droši dzīves vides 

pakalpojumi; VP2 – Iedzīvotāju dzīves videi un uzņēmējdarbībai attīstīta infrastruktūra; VP3 – 

Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts. Šīm prioritātēm plānotas atbilstošas rīcības un 

uzdevumi: 

 Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika, veselības un sociālie 

pakalpojumi, un droša dzīves vide;   Modernas transporta, sakaru, IT, ūdenssaimniecības, 

siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu aizsardzību un attīstību nākotnē; Sabiedrisko 

ēku un mājokļu modernizācija;  Investīciju piesaistes un nodarbinātības veicināšana, attīstīts 

tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde, radoša, sadarbībai 

atvērta sabiedrība.    

Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības 

programmā noteiktās rīcības, tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES fondu 

finansējums.  Neskatoties uz to, ka 2021. gada budžeta vērtēto ieņēmumu samazinājums sastāda 

EUR 108782, tai skaitā IIN samazināts par EUR 88383,  2021. gadā atbilstoši Tērvetes novada 

investīciju plānam 2018.-2024. gadam  Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi  tiks ieguldīti 

vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā, neplānojot šo projektu īstenošanā  aizņēmumu no Valsts  

kases.  Finansējums pamatā  rasts no līdzekļu atlikuma uz 2020. gada beigām, kuru sastāda  arī 

ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas.   

2021. gada budžetā plānotās nozīmīgākās aktivitātes:    

 

Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļiem V1106 Augstkalne-Bēne un Bu29 

Āres-Stari,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads 
 

24000 EUR 

Autoceļa Te50 Zelmeņi-Krūklēni asfaltbetona seguma atjaunošana 

Būvuzraudzība un autoruzraudzība 
167000 EUR 

6500 EUR 

Ielu apgaismojuma izbūve Kroņauces krustojumā Te2 un P103 4900 EUR 

Gājēju celiņa izbūve no ceļa P103 līdz mājai “Strazdi”, Kroņaucē 

Būvuzraudzība un autoruzraudzība 
80500 EUR 

4500 EUR 

Sanatorijas ciemata NAI tehniskā projekta izstrāde 5800 EUR 

Sanatorijas ciemata NAI būvniecība 

 Būvuzraudzība un autoruzraudzība 
37500 EUR 

5000 EUR 

Kanalizācijas trases Zelmeņu ciemā tehniskā projekta izstrāde 3400 EUR 
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Kanalizācijas trases Zelmeņu ciemā būvniecība 25500 EUR 

Divu malkas šķūnīšu (8 sekcijas) izbūve pie ēkas Sanatorija 2, Tērvetes pagasts 20000 EUR 

Kaiju tilta Kroņaucē remontdarbi 18800 EUR 

Dzīvokļa atjaunošana  pašvaldības ēkā “Kļaviņas”, Bukaišu pagastā,   10760 EUR 

Gājēju celiņa Tērvetē gar P103, posmā no veikala ELVI līdz tiltam tehniskā  

projekta izstrāde un topogrāfija 
 

1700 EUR 

Gājēju celiņa Tērvetē gar P103, posmā no veikala ELVI līdz tiltam būvniecība 

Būvuzraudzība un autoruzraudzība 
35100 EUR 

4500 EUR 

Elektrības pieslēguma vietas projekts un izbūve Tērvetes centrā pretim ELVI 8928 EUR 

Projektēšana un apgaismojuma izbūve gājēju celiņam Tērvetē gar P103,  

posmā no veikala ELVI līdz tiltam pār Tērvetes upi 
 

15730 EUR 

Projektēšana un apgaismojuma izbūve gar P103 Dobele-Bauska posmā no tilta 

pār Tērvetes upi līdz Krasta ielai 
 

18900 EUR 

Kanalizācijas izbūve pašvaldības ēkai “Kļaviņas” Bukaišu pagastā 9980 EUR 

Ceļa apgaismojuma projekta izstrāde gar P95 Jelgava-Žagare Zelmeņu ciemā 

500 m 
 

3700 EUR 

 

Ceļa apgaismojuma būvniecība gar P95 Jelgava-Žagare Zelmeņu ciemā 500 m 

 Autoruzraudzība 
42300 EUR 

3000 EUR 

Ceļa Au31 apgaismojuma projektēšana un izbūve 130 m Augstkalnes pagastā 

(pie birzītes) 
 

11650 EUR 

Asfalta seguma atjaunošana ceļam Au1 (414) (no krustojuma pie Augstkalnes 

skolas līdz bērnudārzam) 2350 m² x 10 EUR/m² 

 Būvuzraudzība 

 

23500 EUR 

1500 EUR 

Ceļu Au21 un V1056 apgaismojuma atjaunošana Dzeguzēnu ciemā. Projekta 

izstrāde un būvniecība 
 

24000 EUR 

Gaismekļu nomaiņa uz LED gar autoceļu Te50 Zelmeņu ciemā  

(pēdējām divām pozīcijām izmaksas vēl tiks precizētas) 
12000 EUR 

Pašvaldības ceļu remontam 200000 EUR 

 

Novada  ūdensvadu  un kanalizācijas trašu uzmērīšana dabā,  

ģeodēzija 
 

24200 EUR 

Ūdensvada un kanalizācijas trašu, sūknētavu, attīrīšanas iekārtu novērtēšana 12100 EUR 

Sporta infrastruktūras uzlabošana-  Kroņauces stadionā, Zelmeņu ciema  

sporta laukumā, pie mājas „Labrenči” Tērvetes pagastā,  sanatorijas ciemā 

Tērvetē , Augstkalnē, Bukaišos 

37 000 EUR 

Augstkalnes pagasta pārvaldes ēkas ”Virsaiši” ārsienu apmešanas darbi  EUR; 20 000 EUR 

Bērnu rotaļlaukuma komplekss Bukaišu pagastā pie daudzdzīvokļu mājām  6500 EUR 

Bērnu rotaļlaukuma komplekss Tērvetes pagasta Klūnās 6500 EUR 

Kāpnes  Tērvetes pilskalnā- pēdējais posms   3500 EUR 

Augstkalnes pamatskolas 1. stāva foajē  remonts 

Augstkalnes pamatskolas ieejas kāpņu un ārdurvju restaurācija 
28 500 EUR 

14000 EUR 

 Augstkalnes pamatskolai interaktīvais ekrāns dabaszinību kabinetam 3500 EUR 

Augstkalnes pamatskolas pirmsskolas grupai „Zvaniņi”: 

Daudzfunkcionāls rotaļu komplekss 
 

2950 EUR 
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Līdzsvara šūpoles 

Sporta inventārs 
860 EUR 

430EUR 

Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas „Sprīdītis”: 

Metāla rotaļu laukums Nr.4 

Rotaļu komplekss wooden  wd1503 

 

5850 EUR 

5250 EUR 

Annas Brigaderes  pamatskolai- Interaktīvais ekrāns 2gb  4400 EUR 

SAC „Tērvete” plānotie  remontdarbi un iegādes:  

Skurstenis  

Veļas mājas  remonts  

Ķieģeļu mūra sienu ar plaisām  un mūra eroziju pastiprināšana un citu bojāto 

konstrukciju pastiprināšana vai remonts. 

 

Apkures katla iegāde 

Veļas žāvētājs 

 Rullis gludināšanai 

 

 

25 000 EUR 

70 000 EUR 

130 000EUR 

 

 

25 000 EUR 

6000 EUR 

6000 EUR 

 

EUR 20 000 apmērā  plānots  novirzīt SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai; 

EUR 42500  apmērā plānots novirzīt RC “Tērvete” ēkas rietumu daļas 1.stāva gaiteņa remontam, 

kur šobrīd atrodas  Tērvetes novada novadpētniecības krātuve. 

Saskaņā ar ERAF līdzfinansētā INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas Programmas 2014.-2020. 

gadam projekta Nr.LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietumu Zemgalē” 

(Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia"/Traces of Crusades)" aktivitāti 

"Pilsdrupu konservācija”  plānots aizņēmums Valsts kasē  EUR 167 000. 

        2021. gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un  pildīt 

pašvaldības funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus   novada attīstībā,  kā arī  no 01.01.2021.,  

palielinoties minimālajai algai, palielināt darbinieku atalgojumu no 5 - 9%.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                        Dace Reinika 

 

 

Informācija par Tērvetes novada  pašvaldības  budžetu  2021. gadam 

 Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar 

likumu „Par pašvaldībam” uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par pašvaldības 

budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.   
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Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, un, ziedojumu un dāvinājuma 

budžeta. Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžets sastāv no Tērvetes novada domes un 

sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms 

2021.gadā plānots 5 416 230 euro. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu apjoms 2021.gadam 

plānots 7 376 826 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos ieņēmumos un izdevumos 

20 000 euro sastāda pašvaldības dotācija SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai un 92 000 euro 

savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”.   Naudas līdzekļu atlikums uz 2021.gada sākumu ir       

2 371 806 euro (t.sk. domei  1 840 495 euro un SAC „Tērvete” – 531 311 euro), uz 2021.gada 

beigām plānots 435 810 euro (t.sk. domei 293 398 euro un SAC „Tērvete” – 142 412 euro). 

Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai paredzēti  142  399 euro: 

 

Aizņēmuma mērķis 

2021. gadā 

atmaksājamā 

pamatsumma, 

EUR 

Sporta halle 35 972 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta 7 912 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks. 9904 

Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana 
12 424 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 2.kārta 33 192 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu 

un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā 
1 832 

Publiskās teritorijas apgaism.izbūve 6100 

Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas 

apgaismojuma infrastruktūras izbūve 
4964 

A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve 20 212 

Kroņauces stadiona pārbūve 3024 

Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 1244 

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā 

īstenošanai 
1252 

Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve 4368 

Kopā  142 400 

 

 Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3 558 230 euro ieņēmumus veido: 

 nodokļu ieņēmumi – 2 233 917 euro (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 717 581 euro, 

nekustamā īpašuma nodoklis 510 336 euro, dabas resursu nodoklis 6000 euro); 
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 nenodokļu ieņēmumi – 117 559 euro (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības 

nodevas un naudas sodi, NĪ iznomāšanas un pārdošanas u.c.); 

 budžeta iestāžu ieņēmumi – 165 940 euro (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi); 

 transfertu  ieņēmumi – 1 040 814 euro (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, 

finansējums projektu īstenošanai). 

 

 

1.att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2021. gadā (%) 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 48 % no domes pamatbudžeta 

ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 29 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 5 %, 

nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi ir 15 %, nenodokļu ieņēmumi – 3 %. 

 

SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1 950 000 euro ieņēmumus veido: 

 nenodokļu ieņēmumi – 600 euro 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 1 057 400 euro 

 transfertu ieņēmumi – 892 000 euro. 
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Valsts garantētie ieņēmumi 

Ieņēmuma veids 
2020.gada 

fakts 

2021.gada 

plāns 
+/- % 

Iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis 
1 897 928 1 717 581 - 10.5  

Nekustamā īpašuma nodoklis 623 840 509 896 - 22.35 

Valsts budžeta transferti 500 686 466 397 - 7.35 

kopā 3 022 454 2 693 874 - 12.2 

 

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 5 129 927 euro apmērā ir sadalīti atbilstoši 

veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

izdevumu klasifikāciju: 

 vispārējie valdības dienesti – 611 435 euro, kas sastāda 12 % no domes pamatbudžeta 

izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi); 

 sabiedriskā kārtība un drošība – 86 243 euro, kas sastāda 2 % (pašvaldības policija, apsardze, 

ugunsdzēsības dienests); 

 ekonomiskā darbība – 220 799 euro, kas sastāda 4 % (būvvalde, objektu privatizācija); 

 vides aizsardzība – 130 890 euro, kas sastāda 3 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu 

savākšana); 

 pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 1 715 066 euro, kas sastāda 33 % 

(attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure); 

 atpūta un kultūra – 508 637 euro, kas sastāda 10 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti); 

 izglītība – 1 495 102 euro, kas sastāda 29 % (skolas, pirmskolas grupas, skolnieku autobusi, 

savstarpējie norēķini izglītībā); 

 sociālā aizsardzība – 359 755 euro, kas sastāda 7 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, 

norēķini par sociālo aprūpi). 
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2.att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

2021.gadā (%) 

  

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 2 338 899 euro apjomā sastāda: 

 atlīdzība – 980 813 euro, tas sastāda 42 % no kopējiem izdevumiem 

 preces, pakalpojumi – 913 086 euro, 39 % 

 pamatkapitāla veidošana – 345 000 euro, 15 % 

 soc pabalsti – 100 000 euro, 4 % 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2021.gada plānotie SAC „Tērvete” ieņēmumi ir 4000 

euro un plānotie izdevumi 4000 euro apmērā. 

 

 

Ilgtermiņa saistības 

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistību apmērs 

2021 2022 2023 2024 

Aizņēmumi      

Valsts kase 

ELFLA projekta 11-06-

L32100-000172 "Sporta 

halle" īstenošna 

30.08.2012 36 619 36 528 36 436 36 346 

Atlīdzība
44%

Preces un 
pakalpojumi

31%

Pamatkapitāla 
veidošana

20%

Sociālie pabalsti
1%

Transferti
4%
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Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas 

īstenošana 

21.10.2013 8 089 8 068 8 048 8 029 

Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas 

īstenošana 

17.02.2014 10 126 10 101 10 076 10 051 

Valsts kase 

KPFI projekta Augstkalnes 

vidusskolas internāta ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana īstenošana 

14.03.2014 12 710 12 679 12 647 12  616 

Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 2.kārtas 

īstenošana 

18.06.2014 34 315 34 230 34 146 34 064 

Valsts kase 

Tērvetes novada 

pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

20.11.2014 6 314 6 299 6 283 6 268 

Valsts kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija 

Augstkalnes,Bukaišu un 

Zelmeņu ciemos Tērvetes 

novadā 

20.11.2014 1 850 1848 1 841 1 833 

Valsts kase 

Tērvetes novada 

pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

22.07.2015 5 148 5 135 5 122 5 110 

Valsts kase 

Annas Brigaderes 

pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes 

atjaunošana 

22.07.2015 20 960 20 908 20 857 20 808 

Valsts kase 
Kroņauces stadiona 

pārbūve 
16.11.2016 3 145 3 138 3 130 3 123 

Valsts kase 
Pašvaldības ceļa Te5 

pārbūve 
30.06.2017 1 296 1292 1289 1 286 

Valsts 

kase 

Atbalsts uzņēmējdarbības 

attīstībai Tērvetes novadā 

īstenošanai 

31.10.2018 1 309 1306 1302 1 299 
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Valsts 

kase 
Pašvaldības ceļa Bu1 

pārbūve 
24.09.2019 4 455 4 444 4 433 4 422 

KOPĀ: x x 146 335 145 976 145 610 145 255 

Galvojumi         NAV    

Kopā saistības   146 335 145 976 145 610 145 255 

       

Saistību apjoms %  no plānotajiem pamatbudžeta 

ieņēmumiem 
3,2 %    

 

Tabulā sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos gados, 

pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.  

Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz 01.01.2021. sastādīja 1 578 490 euro. 

Pašvaldības 2021. gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma 

līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 142 400 euro un apkalpošanas maksas 3935 

euro apmērā.  

Pašvaldības saistības 2021. gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus, prognozējas līdz        

3,2 %.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika  

 


