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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

29.04.2021                                                                                                     Nr. 8 

Tērvetes novads, Zelmeľi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00
 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

 Izpilddirektora ziņojums 

 I. Līdumas  ziņojums par tūrisma nozari Tērvetes novadā 2020. gadā. 

 

1. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā ―Ābeles‖ 

2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes iznomāšanu 

7. Par zemes iznomāšanu 

8. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

9. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadalīšanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas― - 10 atsavināšanu 

11. Iesnieguma izskatīšana 

12. Iesnieguma izskatīšana 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Iesnieguma izskatīšana 

15. Iesnieguma izskatīšana 

16. Iesnieguma izskatīšana 

17. Par pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ―Sanatorija 2‖- 26, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

18. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― - 30 atsavināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas― - 15 atsavināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma ―Ruči― - 6 atsavināšanu 

21. Par dzīvokļa īpašuma ―Ruči― - 7 atsavināšanu 

22. Par dzīvokļa īpašuma ―Ķeri― - 5 atsavināšanu 

23. Par nekustamā īpašuma „Spīdolas‖ 12, Augstkalne,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu 

24. Par dzīvokļa īpašuma ―Dzirksteles― - 2 atsavināšanu 

25. Par pašvaldībai piekritīga zemes  īpašuma ―Akotiľi‖, Bukaišu pagasts, atsavināšanu 
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26. Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas― - 8 atsavināšanu 

27. Iesnieguma izskatīšana 

28. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ēkā ―Vecskola‖ 

29. Par kustamas mantas pārľemšanu pašvaldības īpašumā 

30. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam‖ 2021 

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē  lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Madara Darguţa, Indriķis Vēveris, Linda Karloviča, Ieva 

Krūmiľa, Ainārs Miķelsons, Dzintra Sirsone, Sandris Laizāns, Arvīds Bruss 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Roze, tūrisma 

darba organizatore Ilona Līduma, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz papildināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

31. Par grozījumiem Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā “Par Dobeles 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma 

apstiprināšanu” un sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

32. Par zemes iznomāšanu 

33. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 16, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Papildināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

31. Par grozījumiem Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā “Par Dobeles 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma 

apstiprināšanu” un sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

32. Par zemes iznomāšanu 

33. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 16, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 33 jautājumiem 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

 Izpilddirektora ziņojums 

 I. Līdumas  ziņojums par tūrisma nozari Tērvetes novadā 2020. gadā. 

 

1. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā ―Ābeles‖ 

2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes iznomāšanu 

7. Par zemes iznomāšanu 

8. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 
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9. Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadalīšanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas― - 10 atsavināšanu 

11. Iesnieguma izskatīšana 

12. Iesnieguma izskatīšana 

13. Iesnieguma izskatīšana 

14. Iesnieguma izskatīšana 

15. Iesnieguma izskatīšana 

16. Iesnieguma izskatīšana 

17. Par pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ―Sanatorija 2‖- 26, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

18. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― - 30 atsavināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas― - 15 atsavināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma ―Ruči― - 6 atsavināšanu 

21. Par dzīvokļa īpašuma ―Ruči― - 7 atsavināšanu 

22. Par dzīvokļa īpašuma ―Ķeri― - 5 atsavināšanu 

23. Par nekustamā īpašuma „Spīdolas‖ 12, Augstkalne,  Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu 

24. Par dzīvokļa īpašuma ―Dzirksteles― - 2 atsavināšanu 

25. Par pašvaldībai piekritīga zemes  īpašuma ―Akotiľi‖, Bukaišu pagasts, atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas― - 8 atsavināšanu 

27. Iesnieguma izskatīšana 

28. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ēkā ―Vecskola‖ 

29. Par kustamas mantas pārľemšanu pašvaldības īpašumā 

30. Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam‖ 2021 

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

31. Par grozījumiem Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā ―Par Dobeles 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu‖ un 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

32. Par zemes iznomāšanu 

33. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas‖- 16, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, nodošanu atsavināšanai 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 33 jautājumiem 

 

Tērvetes novada domes izpilddirektora Māra Berlanda 

2021. gada 29. aprīļa ziľojums par pašvaldības darbu 

(ziľo I. Roze) 

 

*    Par Tērvetes novada budţeta izpildi 2021. gada 1. ceturksnī   

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumu  plāna 5 416 230 EUR  izpilde uz 2021. gada 31. 

martu ir  1 595 882 EUR, vai  29 %.  

 

 Tai skaitā: 

 nodokļu ieľēmumu plāns 2 233 917 EUR, izpilde  677 701 EUR (30 %); 

 nenodokļu ieľēmumu plāns 118 159 EUR, izpilde 76 230 EUR (65 %); 

 maksas pakalpojumu un citu pašu ieľēmumu plāns 1 223 340 EUR, izpilde 

354 660 EUR (29 %); 
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 valsts un pašvaldību budţeta transfertu plāns 1 840 814 EUR, izpilde  487 291 EUR 

(26 %). 

      

 

Pamatbudžeta izdevumu plāns  izpildīts par 19 %, izlietoti 1 391 439 EUR no 

plānotajiem 7 376 826 EUR. No šīs summas  uzturēšanas  izdevumiem   izlietoti 

1 229 757 EUR t.i. 20 %,  bet kapitāliem izdevumiem 161 682 EUR, kas ir 12 % no 

plānotajiem izdevumiem. 

 

Naudas līdzekļu atlikums kasē un pamatbudţeta banku kontos ir 2 540 649 EUR.  

 

 

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

 

Pašvaldības kredītsaistības valsts kasei uz 2021.gada 31.martu ir 1 538 955 EUR. 

Aizľēmumu atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām ir 106 799 EUR. Aizľēmumu 

apkalpošanas izmaksas no gada sākuma līdz 31. martam  sastāda   1 025 EUR.  

 

 

Pašvaldībai nav nodokļu parādu. 

 

 

 

*    Autoceļu fonda līdzekļu izlietojums 2021. gada I ceturksnī  

 

 

Darba nodoš. pieľ. 

akta Nr. 

(forma 2) 

Cet 

Augstkal

nes 

pagasts 

(EUR) 

Bukaišu 

pagasts 

(EUR) 

Tērvetes 

pagasts 

(EUR)  

Banka

s 

kom. 

maks. 

(EUR

) 

Kopā 

(EUR) 

Akts Nr.1 sniega 

šķūrēš. 
I   4941,16  4941,16 

 
 

  
 

1,08 1,08 

Akts Nr.1/21 sniega 

šķūrēš. 
I   3107,98  3107,98 

Akts Nr.1 sniega 

šķūrēš. 
I 3233,66 

 

 
 3233,66 

Akts Nr.2 sniega 

šķūrēš. 
I 1589,92    1589,92 

Akts Nr.2/21 sniega 

šķūrēš. 
I 

 
 1411,57  1411,57 

Akts Nr.2 sniega 

šķūrēš. 
I   2856,52  2856,52 

 
 

  
 

0,72 0,72 

Kopā I ceturksnī I 4823,58  12317,23 1,80 17142.61 

 

 

*   26. aprīlī  noslēdzās iepirkums Nr. TND 2021/9 Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā "Funkcionālo gultu un matraču piegāde SAC "Tērvete"" saskaľā ar tehnisko 
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specifikāciju. Saľemti piedāvājumi no SIA "Kid-Man Latvija" par    12 865,60 EUR, "NMS 

ELPA" par 13 950,00 EUR, UAB "TEIDA" par 12 999,15 EUR, un  SIA "UniKon" par 13 

860,00 EUR, neieskaitot  PVN. Iepirkums paredz iegādāt 20 jaunas elektroniski regulējamas 

klientu funkcionālās gultas, 15 elektriskos pretizgulējumu matračus un 30 matračus 

izgulējumu profilaksei. Notiek iesniegto dokumentu atbilstības iepirkuma  nolikuma prasībām 

izvērtēšana. 

 

*    26. aprīlī  noslēdzās vēl viens iepirkums Nr. TND 2021/9 Publisko iepirkumu likuma 9. 

panta kārtībā "Gultas veļas piegāde SAC "Tērvete" saskaľā ar tehnisko specifikāciju. Saľemti 

piecu pretendentu piedāvājumi. SIA "AVD Group" iesniedza piedāvājumu par 17 583,80 

EUR, SIA ―Katūns‖ par 11 088,00 EUR, SIA "L&S-5" par 8945,00 EUR, SIA "Olnis" par 10 

800,00 EUR, bet SIA "SLINTEKS" par 7505,80 EUR. Notiek iesniegto dokumentu 

izvērtēšana. 

 

*  26. martā noslēdzās cenu aptauja par būvuzraudzības  veikšanu būvobjektam  "Gājēju ceļa 

pārbūve un izbūve gar pašvaldības autoceļu Te2 posmā no valsts autoceļa P103 "Dobele-

Bauska" līdz daudzdzīvokļu mājai "Strazdi"".  Piedāvājumus iesniedza visi uzaicinātie 

pretendenti. SIA "RS Būvnieks" piedāvāja sniegt būvuzraudzības pakalpojumu par 1680,00 

EUR, SIA "VERSTIS" par 1750,00 EUR, bet SIA "PROKRIAL" par 1860,00 EUR, 

neieskaitot PVN. Šajā sakarā 30. martā ir noslēgts līgums ar SIA "RS Būvnieks". 

 

*  Saskaľā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 

73. pantu, 23. aprīlī tika sasaukta SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" kārtējā dalībnieku 

sapulce. 

   Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, uzklausot kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes 

locekles un galvenās grāmatvedes ziľojumus par sabiedrības galvenajiem darbības rādītājiem, 

kā arī iepazīstoties ar sastādīto gada pārskatu un zvērināta revidenta ziľojumu, nolēma: 

1) apstiprināt SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete" 2020. gada pārskatu; 

2) SIA "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" 2020. gada peļľu 236 815 EUR apmērā novirzīt 

sabiedrības infrastruktūras attīstībai, tai skaitā:  ēku remontam -  galvenā korpusa rietumu 

daļas jumta remontam ar konstrukciju nomaiľu paredzēts izlietot 146 815 EUR, bet 

hidroterapijas (vannu) nodaļas rekonstrukcijai 90 000 EUR; 

3) ievēlēt zvērinātu revidentu SIA "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" par SIA 

"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" revidentu 2021. gadam; 

4) ľemot vērā to, ka beidzās Sabiedrības valdes locekļu Valda Grīnvalda un Ļubovas Butleres 

pilnvaru termiľi,  2021. gada 18. martā Tērvetes novada domes Finanšu komitejā tika 

izvērtēts Sabiedrības valdes locekļu iepriekšējā pilnvaru termiľā paveiktais un izklāstītais 

nākotnes redzējums. Tērvetes novada domes  25. marta  sēdē  Nr. 6, 1. § nolēma izvirzīt: 

Valdi Grīnvaldu atkārtotai ievēlēšanai valdes priekšsēdētāja amatā un Ļubovu Butleri 

atkārtotai ievēlēšanai valdes locekļa amatā. Ievērojot minēto, dalībnieku sapulce nolēma: 

ievēlēt Valdi Grīnvaldu valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem, ievēlēt Ļubovu 

Butleri valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem. 

 

*  12. aprīlī noslēdzās cenu aptauja "Ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve gar autoceļu 

Au31 "Svētes ceļš-Jelgavas šoseja", Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, saskaľā ar 

projektēšanas un izbūves uzdevumu". Cenu piedāvājumus iesniedza visi trīs uzaicinātie 

pretendenti – SIA "Elektromontāţas serviss" par 12500,00 EUR, SIA "J.E.F." par 9537,92 

EUR, bet SIA "TELMS" par 11200 EUR, neieskaitot PVN. Sekojoši 16. martā tika parakstīts 

būvdarbu līgums ar zemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "J.E.F.". Projekts paredz 

izbūvēt apgaismojumu neizgaismotajam ceļa posmam Au31 (gar birzīti).  Līgumā noteiktais 

darbu izpildes laiks 4 mēneši. 
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*  1. aprīlī noslēdzās iepirkums Nr. TND 2021/8  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Ģeodēziskās uzmērīšanas darbu veikšana", kas paredz veikt izpilduzmērījumus un sagatavot 

uzmērījumu plānus kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem novada teritorijā. Darbu apjoma dēļ 

iepirkums ir sadalīts trīs iepirkuma priekšmeta daļās:  

1. daļa - izpilduzmērījumu veikšana Augstkalnes pagasta teritorijā;  

2. daļa - izpilduzmērījumu veikšana Bukaišu pagasta teritorijā ; 

3. daļa - izpilduzmērījumu veikšana Tērvetes pagasta teritorijā.  

 

     Uz pirmo iepirkuma daļu pieteicās sekojoši pretendenti: SIA "A-GEO", SIA "B&B 

struktūra", SIA "METRUM",  SIA "OP Solutions" un SIA "IZPĒTE". Piedāvājumu ar 

augstāko iepirkuma cenu iesniedza SIA "OP Solutions" par 9300 EUR, bet zemāko – SIA 

"B&B struktūra" par 2680 EUR, neieskaitot PVN. 

     Uz otro  iepirkuma daļu pieteicās SIA "A-GEO", SIA "B&B struktūra", SIA "METRUM",  

SIA "OP Solutions" un SIA "Rūķis AG". Piedāvājumu ar augstāko iepirkuma cenu iesniedza 

SIA "OP Solutions"- 5800 EUR, savukārt zemāko- SIA "B&B struktūra"- 1593 EUR, 

neieskaitot PVN. 

   Uz trešo iepirkuma daļu pieteicās SIA "A-GEO", SIA "B&B struktūra", SIA "METRUM",  

SIA "OP Solutions" un SIA "IZPĒTE". Piedāvājumu ar augstāko iepirkuma cenu iesniedza 

SIA "OP Solutions" - 14730 EUR, bet zemāko SIA "B&B struktūra"- 4508,60 EUR, 

neieskaitot PVN. 

  Iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendenta ar viszemāko iepirkuma cenu SIA "B&B 

struktūra" iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, tādēļ 6. aprīlī  ar 

minēto uzľēmēju tika parakstīti trīs iepirkuma līgumi ar izpildes laiku 3 mēneši. 

 

*  23. aprīlī noslēdzās cenu aptauja "Koka kāpľu izbūve Tērvetes pilskalnā, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, (Valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī), saskaľā ar darbu specifikāciju", 

kas paredz pilskalna ziemeļu nogāzē izbūvēt koka kāpnes līdz pilskalna virsotnei. 

Piedāvājumus iesniedza visi pretendenti. Biedrība "Latviešu karavīrs" iesniedza piedāvājumu 

par 4200 EUR, "Latvijas Valsts meţi Rekreācija un medības koktēlniecība un raţošana"  par 

3750 EUR, bet SIA "Lielķēniľš" gatavs izbūvēt kāpnes par 3500 EUR, neieskaitot PVN.  

Tādēļ tika noslēgts līgums ar SIA "Lielķēniľš". Darbi jāpabeidz līdz 31. maijam. 

 

*  7. aprīlī noslēdzās cenu aptauja "Ielu apgaismojuma līnijas izbūve Kroľaucē, Tērvetes 

pagastā, saskaľā ar tehnisko projektu", kas paredz pagarināt esošo ielu apgaismojuma līniju 

līdz pašvaldības autoceļa Te2 krustojumam ar valsts autoceļu P103 "Dobele-Bauska". 

  Piedāvājumi tika saľemti no trim pretendentiem- SIA "TELMS" piedāvāja veikt būvniecību 

par 5205,82 EUR, SIA "JES" par 4437,10 EUR, bet SIA "J.E.F." par 3988,53 EUR, 

neieskaitot PVN. 

  Sekojoši 12. aprīlī tika parakstīts būvdarbu līgums ar zemākās piedāvātās cenas iesniedzēju 

SIA "J.E.F.". Darbu izpildes laiks 3 mēneši. 

 

* 23. aprīlī trīs elektromontāţas firmas iesūtīja piedāvājumus cenu aptaujai "Ielu 

apgaismojuma projektēšana un izbūve Dzeguzēnos, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, 

saskaľā ar projektēšanas un izbūves uzdevumu". SIA "J.E.F." piedāvāja projektēt un veikt 

būvniecību par 19563,87 EUR, SIA "Elektromontāţas serviss" par 20 500,00 EUR, bet SIA 

"JES" par  19 995,00 EUR, neieskaitot PVN. Līgums parakstīts ar zemākās cenas 

piedāvājuma iesniedzēju SIA "J.E.F.". Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta ielu 

apgaismojuma līnija Augstkalnes pagasta Dzeguzēnu ciemā gar valsts vietējās nozīmes 

autoceļu V1056 "Svēte-Augstkalne" un gar pašvaldības autoceļu Au20 "Dzeguzēni- Ķirši- 

Kaijēni"  dzīvojamo māju ciemata teritorijā. 

Līguma izpildes laiks 4 mēneši.  

 



7 

 

*   26. martā noslēdzās cenu aptauja par būvuzraudzības veikšanu  būvobjektā "Autoceļa Te 

50 "Zelmeľi-Krūklēni" asfaltbetona seguma atjaunošana". Saľemti trīs pretendentu 

piedāvājumi - SIA "RS Būvnieks" par 5000 EUR, SIA "VERSTIS" par 7660 EUR, bet SIA 

"PROKRIAL" piedāvāja veikt būvuzraudzību par 5500 EUR, neieskaitot PVN. 

 30. martā noslēgts līgums ar SIA "RS Būvnieks". 

 

*  23. aprīlī noslēdzās cenu aptauja "Augstkalnes pagasta pārvaldes ēkas "Virsaiši" fasādes 

vienas plaknes atjaunošana", kas paredz atjaunot sienas apmetumu austrumu pusē un veikt 

lietus ūdens notekcauruļu nomaiľu. Saľemti trīs piedāvājumi šo darbu veikšanai no SIA 

"LIMEN" par 8180,84 EUR, SIA "SkorpionsVS" par 7838,49 EUR, bet SIA "Kurzemes 

amatnieks A" par 7754,49 EUR, neieskaitot PVN. Noslēgts līgums ar zemākās cenas 

iesniedzēju SIA "Kurzemes amatnieks A". Darbi jāpabeidz divu mēnešu laikā. 

 

*  23. aprīlī trim pretendentiem nosūtīts uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā "Malkas šķūľu 

izbūve pie ēkas "Sanatorija 2", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads". Piedāvājumi jāiesniedz 

līdz 30. aprīlim. Avārijas stāvoklī esošo, nojaucamo šķūľu vietā paredzēts izbūvēt astoľus 

malkas šķūnīšus, kas iedzīvotājiem turpmāk tiks iznomāti.  

 

*    Aprīļa mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziľas komisijai tika iesniegts 

viens iesniegums: 

     -  Personai atteica izīrēt atbrīvotu dzīvojamo platību,  jo tiks ierosināts domei izskatīt 

jautājumu par šī dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, to pārdodot izsolē. 

 

 

D. Reinikas informācija   

 

        * D. Reinika informē, ka 22. martā un 1. aprīlī notika  darba grupas sanāksmes  

saistībā ar konkursa ―Par konkursa ―Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020‖  balvas 

izlietojumu   Tērvetes novadā. Darba grupā piedalījās  domes priekšsēdētāja, būvvaldes 

vadītāja, Tērvetes novada izglītības darba koordinatore, Tērvetes novada sporta nodaļas 

vadītāja, Tērvetes novada kultūras nama vadītāja, Tērvetes novada kultūras nama pasākumu 

organizatore. 

       Iedzīvotāju viedokļu izpētes nolūkos tika izveidota  elektroniska aptauja ―Konkursa 

―Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020‖ balvas izlietojums Tērvetes novadā‖, kas bija 

pieejama www.tervetesnovads.lv. Aptaujā tika piedāvāts izteikt viedokli par labāko naudas 

balvas izlietojuma veidu - ―vides objekta izveide‖ vai ―cits mērķis‖.  Kopā saľemti  82 

ieteikumi. Skaitliski visvairāk priekšlikumi bija saistīti ar ―citu mērķi‖ (62),  no tiem visvairāk 

atbalstīta tika aktīvās atpūtas vai rotaļu laukuma izveide ģimenēm ar bērniem. Atbalsts vides 

objektam bija mazāks. 

        Ľemot vērā aptaujas rezultātus, tika  piedāvāts  papildināt jau esošo bērnu atpūtas 

laukumu pie PIG ―’Sprīdītis‖ teritorijas Kroľaucē, jo šī vieta pieejama gan PIG ―Sprīdītis‖ 

audzēkľiem, gan publiski pieejama ikvienai ģimenei. 

      Šī iecere tika atbalstīta.   Tika arī  norādīts, ka  2021. gadā par pašvaldības  budţeta 

līdzekļiem  ir plānots uzstādīt rotaļlaukuma elementus  Bukaišos un Klūnās, sanatorijas 

ciematā Tērvetē,  kā arī par budţeta līdzekļiem tiks papildināta sporta laukumu infrastruktūra 

maziem bērniem  Augstkalnē un  Tērvetē. 

Izvērtējot aptaujas rezultātus, tika secināts, ka  priekšlikumi skar daţādas jomas: 

pastaigu takas, gājēju celiľi, pludmales, datoru iegāde, pabalsti bērniem un ģimenēm, skolu 

materiālās bāzes palielināšana, ceļa remonts, zīdaiľu pārtīšanas galdiľš, lekcijas u.c.  Vairāki 

ierosinājumi  ir realizējami par pašvaldības līdzekļiem, t. sk., piemēram,  Tērvetes estrādē  

izvietot  zīdaiľu pārtīšanas galdiľu (WC). Vairāku ierosinājumu realizācija nav pašvaldības 

http://www.tervetesnovads.lv/
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pārziľā, piemēram, Kroľaucē esošās estrādes atjaunošanas jautājums, jo īpašnieks nav 

pašvaldība.  

Ideja par vides objekta izveidi ir jāturpina attīstīt, meklējot iespējas tās realizācijai jau 

tuvākā nākotnē, piemēram, piedaloties kādā projektā, kur var piesaistīt  ESF finansējumu, jo 

vides objekta idejas arī tika piedāvātas interesantas.        

 

Darba grupa nolēma: 

      Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”  naudas balvu izlietot, paplašinot 

esošo bērnu rotaļlaukumu pie PIG „Sprīdītis” ar vienu jaunu rotaļlaukuma elementu un   

izvietojot vienu rotaļlaukuma elementu Kroľauces stadionā bērnu atpūtas zonā.  

 

Šīs vietas ir  pieejamas brīvā laika pavadīšanai  gan PIG ―Sprīdītis‖ audzēkľiem   (96 audzēkľi 

apmeklē pirmsskolas grupas),  gan publiski pieejamas ikvienai ģimenei. 

 

Tika arī atgādināts  par līgumā noteiktajām saistībām sakarā ar Sabiedrības integrācijas fonda 

(SIF)  organizētā konkursa ―Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020‖ naudas balvas 

izlietojumu. Pirms naudas izlietojuma SIF ir jāinformē par izlietošanas mērķi. 

 

 * D. Reinika informē, ka saľemta ziľa,   ka ceļa posma no Augstkalnes līdz Bukaišiem  

dubultās virsmas apstrāde tiks veikta 2021. gadā.  

 

 

 

I. Līdumas  ziľojums par tūrisma nozari Tērvetes novadā 2020. gadā 

 

* Darbs tūrisma jomā 2020. gadā tika veikts atbilstoši Tērvetes novada Tūrisma attīstības 

stratēģijā plānotajam.  

Neskatoties un COVID 19 pandēmijas izraisīto krīzi pasaulē tūrisma jomā, 2020. gadā 

Tērvetes novadā tūrisma nozare netika cietusi būtiskus zaudējumus, izľemot daţas ēdināšanas 

iestādes, kas kādu laiku piedzīvoja dīkstāvi.  

Uzplaukstot vietējam, īpaši dabas tūrismam, Tērvete kļuva par vienu no iecienītākajiem 

brīvdienu galamērķiem Latvijā, ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet, pateicoties atvērtajām 

Baltijas valstu robeţām vasaras sezonā, arī mūsu kaimiľiem lietuviešiem un igauľiem. 

* Neskatoties uz saspringto situāciju valstī, Tērvetes novadā 2020. gadā atvērās 5 jauni 

tūrisma uzľēmumi. Marta beigās durvis vēra „Kristīnes picērija un beķereja‖, kas veiksmīgi, 

bez pārtraukumiem, darbojas šobrīd.  

Savukārt kafejnīcu „Sprīdīši‖ sāka apsaimniekot uzľēmējs Mārtiľš Brigzna.  

* Maijā līdzās LVM dabas parkam tika atvērti divi aktīvās izklaides objekti – Tērvetes 

Tarzāns un Tērvetes Tīklu parks, kas guva lielu atsaucību apmeklētāju vidū.  

* Vasaras vidū durvis vēra Anneles dzīvnieku dārzs, kas īpaši iepriecināja mazos 

apmeklētājus, sniedzot iespēju samīļot un pabarot trušus, kazas un citus dzīvniekus 

* Tika atvērtas divas jaunas naktsmītnes – brīvdienu māja „Silmaļi‖, kura guvusi ļoti augstu 

novērtējumu no apmeklētājiem un „Annas apartamenti‖ Pālena medību muiţā, kas izveidoti 

un iekārtoti ar ES Leader programmas projekta atbalsta finansējuma palīdzību.  

* 2020. gadā novadā apmeklētājiem tika piedāvāti 30 tūrisma objekti:  

- Muzeji: Annas Brigaderes muzejs ―Sprīdīši‖, XII gs. Tērvetes koka pils, grāmatnieku 

muzejs ―Ķipi‖, Tērvetes skolas novadpētniecības krātuve. 
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- Arhitektūras pieminekļi: Tērvetes sanatorija, Tērvetes-Kalnamuiţas ev. lut baznīca, grāfu 

Pālenu kapliča, Meţmuiţas pils un Meţmuiţas ev.lut.baznīca. 

- Apskates saimniecības un uzľēmumi: Vīnogu dārzs, Tērvetes maizes ceptuve, Tērvetes vīna 

darītava, Tērvetes tauriľi, Tulpju dārzs ―Viestardos‖, Peoniju dārzs, Tērvetes alus darītava, 

AS ―Agrofirma Tērvete‖ zirgaudzētava, lauku sēta ―Ābelītes‖, Augēnijas zirgu izjādes, 

Anneles dzīvnieku dārzs. 

- Dabas un aktīvā tūrisma objekti: LVM dabas parks Tērvetē, Tērvetes Tīklu parks, Tērvetes 

Tarzāns, Laimīgās zemes Gaisa takas, Tērvetes Gulbju ūdenskrātuve, Tērvetes pilskalni, 

Tērvetes Staburags, Veco prieţu parks, Tērvetes velo parks. 

- 11 naktsmītnes ar aptuveno 290 kopējo gultas vietu skaitu, no tām - viena viesnīca, trīs viesu 

mājas, divi kempingi, glempings, trīs apartamenti, RC―Tērvete‖ ēka.  

- Ēdināšanas pakalpojumus ar pārtraukumiem pandēmijas laikā sniedza 9 ēdināšanas iestādes: 

Objekts/gads 
  

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Tērvetes 

dabas parks 
  

  
66000 
  

  
77000 

  
96000 

  
115000 

  
116000 

  
149000 

  
145000 

  
146500 

  
156000 

  
159000 

  
158510 

Tērvetes 
 koka pils 

  
3000 

  
3200 

  
3000 

  
2500 

  
5500 

  
6850 

  
7200 

  
7950 

  
8100 

  
8000 

  
8200 

A. Brigaderes 

muzejs 

"Sprīdīši" 
  
2000 

  
2000 

  
1200 

  
1500 

  
1100 

  
1500 

  
1560 

  
1490 

  
1580 

  
1550 

  
1530 

Tērvetes 

alusdarītava 
910 2210 1430 1450 3200 2100 1620 1730 

  
1690 1129 683 

Vīnogu dārzs 550 490 620 640 140 120 220 300 
  

400 490 670 

Tērvetes 
Vīni 

      160 190 250 470 450 750 1400 770 

Tērvetes 
Tauriņi 

            10000 14000 9600 19984 29594 

Laimīgās 
zemes Gaisa 
takas 

          7099 8200 7478 7732 7875 5607 

Tērvetes 
Tarzāns 

                    15108 

Tērvetes 
Tīklu parks 

                    16120 

Anneles Zoo                      2500 
  

  
KOPĀ 

  
72460 

  
84900 

  
102250 

  
121250 

  
126130 

  
159820 

  
174270 

  
179898 

  
185852 

  
199428 

  
239292 
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restorāns ―Zoltners’, kafejnīcas ―Sprīdīši’’, ―Mēnestiľš‖, ―Gaisma‖, ēdnīca ―Saime‖, 

„Kristīnes picērija un beķereja‖, kā arī  trīs kafejnīcas LVM dabas parka teritorijā. 

 

Apmeklējumu statistika laika posmā no 2010. – 2020. gadam 

 

* Liels notikums tūrisma attīstības veicināšanā ar tuvējo kaimiľvalsti Lietuvu bija 

septembrī atklātais VAS ―Latvijas Valsts ceļi‖  no jauna izbūvētais ceļa Jelgava-Tērvete-

Lietuvas robeţa (Ţagare)  posms no Tērvetes līdz Lietuvas robeţai. 

 

* Decembra sākumā tika pabeigti darbi pie gājēju celiľa izbūves gar autoceļu ―Dobele - 

Bauska‖. Celiľš nodrošina Tērvetes novada iedzīvotāju un viesu ērtu pārvietošanos un 

patīkamas pastaigas no LVM dabas parka Tērvetē koka gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei. 

 

* Tērvetes novada pašvaldība tūristu un vietējo iedzīvotāju ērtībām uzstādīja jaunu tiltu pār 

Tērvetes upi, kas ved uz Tērvetes pilskalnu un Svēto kalnu, kā arī izvietoja koka norādes zīmi 

uz trīs Tērvetes pilskalniem. 

 

* Tika uzstādīti  informatīvie koka stendi ar atjaunotajām tūrisma kartēm „Tērvete un 

apkārtne‖ pie DUS „Astarte‖ un Sprīdīšu auto stāvlaukumā Tērvetes kultūrvēsturiskajā centrā.  

 

* Tika izdots informatīvai buklets „Tērvetes trīs pilskalni‖. 

 

Lielāko novada tūrisma objektu LVM dabas parku Tērvetē 2020. gadā apmeklēja gandrīz 

tikpat aktīvās atpūtas cienītāju un ainavu meklētāju cik pērn. Neapstājās arī plānotie 

būvniecības darbi parkā. Rūķu ciemā atjaunoja Dzirnavnieku sētu un izbūvēja jaunu – 

Meţinieku sētu. Tapa Tērvetei raksturīgas koka skulptūras.  

Savukārt Rūķu pilsētā nu jau ir vairāk nekā 40 koka namiľu.  

Rudenī tika atklāts atjaunotais Gulbju tilts. To novērtē garo pastaigu cienītāji. 

 

 

 

 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā “Ābeles” 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 52 ―Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā ―Ābeles‖‖ 
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2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 53 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 54 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 55 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 56 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 57 ―Par zemes iznomāšanu‖ 
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7. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 58 ―Par zemes iznomāšanu‖ 

 

 

8. paragrāfs 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 59 ―Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu‖ 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadalīšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 60 ―Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

sadalīšanu‖ 

 

 

10. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 10 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

         Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 61 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas‖ – 10 atsavināšanu‖ 
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11. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 24, „Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2021. gada 01. aprīļa /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 24, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Labrenči‖ - 24, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā 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 22. aprīļa lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

     1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma  

„Labrenči‖- 24, 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. 24 

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

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

12. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 35, „Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 35, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 
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vai dzīvokļa īpašumu likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Labrenči‖ - 35, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā 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 22. aprīļa lēmumu,   Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči‖- 35, 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. 35 

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

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

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. 39, „Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2021. gada 23. marta /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 39, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Labrenči‖ - 39, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā 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 22. aprīļa lēmumu,   Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 
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balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči‖- 39 ,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. 39 

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

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

lūgumu izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 68, „Labrenči‖, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/uz īres tiesisko attiecību pamata (2014. gada 01. janvāra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 68, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Labrenči‖ - 68, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā 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 22. aprīļa lēmumu,   Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma   

„Labrenči‖ - 68, 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. 68, 

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

lēmumprojekta sagatavošanai. 
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15. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 74, „Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2021. gada 01. aprīļa /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 74, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Labrenči‖ - 74, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā 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 22. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči‖ - 74, 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. 74 

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

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

16.  paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

lūgumu izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 5, „Plostnieki‖, Zelmeľi, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2018. gada 02. janvāra /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Plostnieki‖ - 5, 

Zelmeľi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 
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īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma „Plostnieki‖ - 5, Zelmeľi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā 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 22. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Plostnieki‖ - 5, Zelmeľi,  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. 5 

„Plostnieki‖, Zelmeľi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

17.  paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2”- 26, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Sanatorija 2‖- 26, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no  dzīvokļa Nr. 26, ―Sanatorija 2‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 166/8342 kopīpašuma 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4688 003 0170 

002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4688 003 0170, un konstatējot, ka minētais 

dzīvokļa īpašums nav nepieciešams pašvaldībai patstāvīgo funkciju izpildei, īpašums nav 

izīrēts un nav ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ievērojot Finanšu komitejas 

2021. gada 22. aprīļa lēmumu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. 

Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

―Sanatorija 2‖- 26, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 

2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ―Sanatorija 2‖- 26, Tērvete,   

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, reģistrēšanai zemesgrāmatā, novērtēšanai un 

izsoles/pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 
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18.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 30 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

         Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 62 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ – 30 atsavināšanu‖ 
 

 

 
19.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 15 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

        Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 63 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas‖ – 15 atsavināšanu‖ 

 

 
 

 
20.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Ruči“ - 6 atsavināšanu  
D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 64 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Ruči‖ – 6 atsavināšanu‖ 

 
 

 

 

21.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Ruči“ - 7 atsavināšanu 
D. Reinika 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 65 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Ruči‖ – 7 atsavināšanu‖ 
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22.  paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Ķeri“ - 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 66 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Ķeri‖ – 5 atsavināšanu‖ 

 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Spīdolas” - 12, Augstkalne,   

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 67 ―Par nekustamā īpašuma ―Spīdolas‖ – 12, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu‖ 
 

 

24. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Dzirksteles“ - 2 atsavināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 68 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Dzirksteles‖ – 2 atsavināšanu‖ 

 

 

25. paragrāfs 

Par pašvaldībai piekritīga zemes  īpašuma “Akotiľi”, 

Bukaišu pagasts, atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar ierosinājumu atsavināt 

pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes īpašumu ―Akotiľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra Nr. 4656 005 0178, un konstatējot, ka minētais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda, īpašums ir iznomāts uz zemes īpašuma atrodošās ēkas īpašniekam, 

ievērojot 2021. gada 22. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 

(D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. 

Bruss, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā īpašuma „Akotiľi‖,  

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanai atsavināšanai. 
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2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

Šafarei veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldības piekritīgā īpašuma 

―Akotiľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4656 005 0178, novērtēšanai un 

pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 8 atsavināšanu 

D. Reinika 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 69 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas‖ – 8 atsavināšanu‖ 
 

 

27. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrētos dzīvokļus Nr. 3 un Nr. 4, „Sanatorija 2‖, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2014. gada 2. jūnija /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgos dzīvokļu īpašumus „Sanatorija 2‖ dz. 3 

un dz. 4, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

noteiktajā kārtībā. 

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

dzīvokļu īpašumu „Sanatorija 2‖ dz. 3 un dz. 4 , Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā 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, 

2021. gada 22. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu       

„Sanatorija 2‖ dz. 3 un dz. 4, Tērvete, Tērvetes 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 Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļu Nr. 3 un  

Nr. 4, „Sanatorija 2‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ierakstīšanai zemesgrāmatā, 

novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 
 

 

28. paragrāfs 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ēkā “Vecskola” 

D. Reinika 
 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 70 ―Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ēkā ―Vecskola‖‖ 
 

 

29. paragrāfs 

Par kustamas mantas pārľemšanu pašvaldības īpašumā  

D. Reinika 

 

   Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā 

uz biedrības ―Skaties tālāk‖, reģistrācijas numurs 40008115768, 2021. gada 21. aprīļa 

iesniegumu, ar kuru biedrība piedāvā pašvaldībai pārľemt bez atlīdzības šādu kustamo 

mantu: 

   

Nr.p.k. 
Nosaukums  

Skaits 
Vērtība, 

EUR 

1. Gaismas proţektori (Bukaišu Tautas nams) 1 komplekts 

0.00 

 

2. Krēsli (Bukaišu Tautas nams) 80 

3. Velotrenaţieris (Halle) 1 

4. Elipters (Halle) 1 

5. Svaru stieľu spiešanas statīvs (Halle) 1 

6. Svaru stienis 2.2 m (Halle) 2 

7. Gumijoti svaru diski (Halle) 400 kg 

8. W veida svaru stienis (Halle) 1 

9. Trenaţieris spiešanai ar kājām 45
0
 leľķī (Halle) 1 

10. 
Trenaţieris kāju ikru muskuļiem (sēdus lietošanai) 

(Halle) 
1 

11. Vēderpreses sols ar regulējamu leľķi (Halle) 1 

12. Hanteļu statīvs 10 pāriem hanteļu (Halle) 1 

13. Hanteles  (Halle) 10 pāri 
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14. 4 pozīciju multistacija ar krosoveru (Halle) 1 

15. Pietupienu statīvs (Halle) 1 

 

      Izskatot piedāvājumu, dome konstatē, ka norādītā manta ir nepieciešama Tērvetes novada  

Bukaišu pagasta pārvaldei, kā arī Tērvetes novada Sporta nodaļai tās funkciju īstenošanai,  

kamdēļ manta būtu pārľemama pašvaldības īpašumā. Kustamā manta atrodas ēkā  ―Lidoľi‖ 

un Tērvetes novada sporta hallē.     

       Likuma ‖Par pašvaldībām‖ 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības.  

     Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 14. panta pirmās daļas 2. 

punktu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. un 27. punktu, saskaľā ar 

2021. gada 22. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski  

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Pārľemt bez atlīdzības Tērvetes novada pašvaldības īpašumā šādu biedrības ―Skaties 

tālāk‖, reģistrācijas numurs 40008115768,  kustamo mantu: 

      

Nr.p.k. 
Nosaukums  

Skaits 
Vērtība, 

EUR 

1. Gaismas proţektori (Bukaišu Tautas nams) 1 komplekts 

0.00 

 

2. Krēsli (Bukaišu Tautas nams) 80 

3. Velotrenaţieris (Halle) 1 

4. Elipters (Halle) 1 

5. Svaru stieľu spiešanas statīvs (Halle) 1 

6. Svaru stienis 2.2 m (Halle) 2 

7. Gumijoti svaru diski (Halle) 400 kg 

8. W veida svaru stienis (Halle) 1 

9. Trenaţieris spiešanai ar kājām 45
0
 leľķī (Halle) 1 

10. 
Trenaţieris kāju ikru muskuļiem (sēdus lietošanai) 

(Halle) 
1 

11. Vēderpreses sols ar regulējamu leľķi (Halle) 1 

12. Hanteļu statīvs 10 pāriem hanteļu (Halle) 1 

13. Hanteles  (Halle) 10 pāri 

14. 4 pozīciju multistacija ar krosoveru (Halle) 1 

15. Pietupienu statīvs (Halle) 1 
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2. Nodot lēmuma 1. punktā minēto kustamo mantu - gaismas proţektorus un krēslus  

turējumā Tērvetes novada Bukaišu pagasta pārvaldei  tās funkciju nodrošināšanai. 

3. Nodot lēmuma 1. punktā minēto kustamo mantu - sporta inventāru Tērvetes novada 

Sporta nodaļai tās funkciju nodrošināšanai. 

 

 
 

30. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam” 2021 

vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par Tērvetes novada  

domes projektu konkursa „Mēs - Tērvetes novadam‖ 2021  vērtēšanas komisijas protokola 

apstiprināšanu.  Komisija tika izveidota  ar domes priekšsēdētājas  2021. gada 29. marta 

rīkojumu   Nr. TND/2021/3-1/13/DPR.  

     Pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. pantu, ievērojot 2021. gada  22. aprīļa 

Finansu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. 

Bruss, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

   Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam‖ 2021 ietvaros 

finansiāli atbalstīt iesniegto projektu realizāciju saskaľā ar vērtēšanas komisijas ieteikumu 

(vērtēšanas komisijas protokols lēmuma pielikumā) ar kopējo Tērvetes novada pašvaldības 

finansējumu EUR 8436,81 (astoľi tūkstoši četri simti trīsdesmit seši  eiro 81 cents): 

 

1. Daudzdzīvokļu mājas ―Gaismas‖ iedzīvotāju iniciatīvas grupa Klūnās – „Bērnu aktīvās 

atpūtas laukuma ierīkošana Klūnās‖ (bērnu rotaļu elements) (502,15  EUR). 

 

2. Biedrība „Skaties tālāk‖ – „Atvelc elpu!‖ (soliľi Bukaišu ciema centrā un puķu pods pie 

autobusu pieturas) (1082,95 EUR). 

 

3.   Biedrība „Tērvetes Austra‖ – ―Aktīvi Tērvetē!‖ (āra trenaţieris un sols pie    

daudzdzīvokļu mājas Sanatorija 6) (1070,85 EUR). 

  

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ―Ābelītes‖ dzīvokļu īpašnieku kopība Zelmeľos – „Solis 

daudzdzīvokļu mājas ―Ābelītes‖ labiekārtošanā‖ (stāvlaukums automašīnām) (1139,82 EUR). 

 

5. Biedrība ―Labrenči‖ – ―Regulējamas bērnu basketbola groza konstrukcijas uzstādīšana  

daudzdzīvokļu mājas ―Labrenči‖ pagalmā‖ (strītbola groza konstrukcija daudzdzīvokļu mājas  

―Labrenči‖ pagalmā) (998,73 EUR). 

 

6. Dzīvokļu īpašnieku biedrība ―Spīdolas‖ Augstkalnē – ―Daudzdzīvokļu māju pagalma bērnu 

rotaļu laukuma iekārtošana‖ (Bērnu rotaļu elementu novietošana) (987,03 EUR). 

 

7. Dzīvojamo māju ―Stari‖un ―Dzirksteles‖ iedzīvotāju iniciatīvas grupa – ―Āra vingrošanas 

stieľu uzstādīšana Bukaišos‖ (uzstādīti āra vingrošanas stieľi dzīvojamo māju ―Stari‖un 

―Dzirksteles‖ pagalmā Bukaišos) (1000,00 EUR). 
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8. Dzīvojamo māju ―Sarmas‖un ―Blāzmas‖ iedzīvotāju iniciatīvas grupa  Bukaišos — 

―Dzīvojamo māju ―Sarmas‖ un ―Blāzmas‖ pagalma labiekārtošana‖ (soliľu novietošana) 

(580,80 EUR). 

 

9. Biedrība ―Mēs Tērvetei‖ - ―Labiekārtošanas darbi atkritumu konteineru novietnei Tērvetes 

vēsturiskajā centrā‖ (konteineru novietnes vizuālā norobeţošana Sanatorijas ciemā) (1074,48 

EUR). 

 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par grozījumiem Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā “Par Dobeles 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma 

apstiprināšanu” un sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 71 ―Par grozījumiem Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūlija 

lēmumā ―Par Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un 

nolikuma apstiprināšanu‖ un sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu‖ 

 

 

32. paragrāfs 

Par zemes iznomāšanu   

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 72 ―Par zemes iznomāšanu‖ 

 

33. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika  

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 16, „Spīdolas‖, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

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

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Spīdolas‖ - 16, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

noteiktajā kārtībā. 



25 

 

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

dzīvokļa īpašuma „Spīdolas‖ - 16, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

    Saskaľā 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. 

    Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena „nosacītā cena‖ 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

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

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, 

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, 

ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 

„Spīdolas‖-16, 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. 16 

„Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.20 

 

Nākošā sēde 2021. gada 27. maijā 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 30.04.2021. 

 

 

Protokoliste                                                                                                         S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 52 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 1. §) 

 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā “Ābeles” 

 

       Tērvetes novada dome izskatot Attīstības nodaļas sagatavoto lēmuma projektu par 

adrešu piešķiršanu telpu grupām ēkā ―Ābeles‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, konstatēja, ka: 

Tērvetes novada pašvaldība ir saľēmusi Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 

vēstuli, kurā norādīts, ka veicot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

uzturētās informācijas aktualizēšanu un sakārtošanu ir konstatēts, ka divām telpu grupām ar 

/kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/ dzīvojamā ēkā ―Ābeles‖, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, nav piešķirtas adreses, kamdēļ nepieciešams tās 

piešķirt. 

 Ievērojot minēto un vadoties no Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi‖ 9. punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka pašvaldības domei bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

adresācijas objektam nav piešķirta, Tērvetes novada domei ir jāpieľem lēmums par adrešu 

piešķiršanu norādītajām telpu grupām. 

Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. pantu, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likumu un Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi‖, ievērojot 2021. gada 22. aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

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

Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt adresi ―Ābeles‖ - 1, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 

     2. Telpu grupai ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt adresi ―Ābeles‖ - 2, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads. 

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

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 53 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 2. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 06. aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

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

―Centra mazdārziľi‖, Augstkalnes pagastā, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Centra mazdārziľi‖, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4644 005 0655, ir neiznomāta, Tērvetes 

novada pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,05 ha platībā (turpmāk tekstā - zemes 

gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes gabalu zemes īpašumā ―Laimdotu mazdārziľi‖, 

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. 

 Saskaľā 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 2021. gada 22. 

aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu ―Centra mazdārziľi‖, Augstkalnes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām   

(mazdārziľš); 

http://www.tervetesnovads.lv/


28 

 

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

         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 brīţa 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 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 54 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 3. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 26. marta 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu ―Zelmeľu centrs‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,2 ha platībā, kura darbības termiľš beidzas 2021. gada 01. martā 

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 

pārziľā, 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 pieľemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiľu 

(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 2021. gada 22. aprīļa 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. 

Bruss, S. Laizāns), 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 ―Zelmeľu centrs‖, Tērvetes 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziľš; 

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

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

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstošu zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstošus zemes nomas līgumus 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 brīţa 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 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 55 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 4. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 24. marta 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu ―Zelmeľu centrs‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,17 ha platībā, kura darbības termiľš beidzas 2021. gada 01. maijā, 

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 

pārziľā, 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 pieľemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiľu 

(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 2021. gada 22. aprīļa 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. 

Bruss, S. Laizāns), 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 ―Zelmeľu centrs‖, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,17 ha platībā, nomu, nosakot: 

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziľš; 

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

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

mazāk kā 7 eiro gadā; 

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

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstošu zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes 

kontroli. 

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

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 56 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 16. aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt saimnieciskās darbības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,9 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Pagasta zeme Viesturi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašumā ―Pagasta zeme Viesturi‖, Tērvetes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, ir neiznomāta zemes vienības daļa 0,9 ha platībā 

(turpmāk tekstā - zemes gabals).  

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

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

informācija par iznomājamo zemes vienības daļu īpašumā ―Pagasta zeme Viesturi‖, Tērvetes 

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

Pēc informācijas publicēšanas tīmekļa vietnē pieteicās tikai viens potenciālais zemes gabala 

nomnieks – /Vārds Uzvārds/, līdz ar to, atbilstoši Noteikumu 29. un 29.2. punktam, nav 

nepieciešams rīkot zemes gabala nomas tiesību izsoli. 

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

Tērvetes novada domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

Saskaľā ar Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi, 

nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Tērvetes pagastā ir noteikts 

130,00 EUR apmērā.  

Vadoties no norādītā un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖ 28. punktu, ievērojot 2021. gada 22. 

aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Slēgt zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/ par Tērvetes novada pašvaldībai 

piekritīgās, neiznomātās zemes vienības daļas ―Pagasta zeme Viesturi‖, Tērvetes pagasts, 

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

         1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā darbība; 

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

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

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes 

kontroli. 

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

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 57 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 6. §) 

 

Par zemes iznomāšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ―Auseklīši‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, nomu /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums ―Auseklīši‖, Augstkalne,  

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas apbūvētas 

zemes vienības ar tās kopplatību 0,4598 ha, /kadastra apzīmējums/, uz kura atrodas tikai 

/Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piederošas būves ―Auseklīši‖, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads.   

Īpašuma tiesības uz ēku īpašumu ―Auseklīši‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, /Vārds Uzvārds/ ir reģistrētas Augstkalnes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

apbūves tiesības noteikumi‖ (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkts paredz, ka apbūvētu 

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumu 8. punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieľēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir 

ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka 

citi normatīvie akti. 

Noteikumu 17. punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖, ievērojot 2021. gada 22. aprīļa 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. 

Bruss, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību ―Auseklīši‖, Augstkalne, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,4598 ha kopplatībā, /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/, nosakot: 
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         1.1. zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

         1.2. nomas līguma termiľu - 10 (desmit) gadi; 

         1.3.nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā (neieskaitot 

21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro gadā, neskaitot 21 % PVN. 

     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. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīţa 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 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 58 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 7. §) 

 

Par zemes iznomāšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par pašvaldībai piederošās 

zemes vienības Tērvetes iela 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, nomu /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piederošs nekustamais īpašums Tērvetes iela 7, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes 

vienības ar kopplatību 0,1460 ha, /kadastra apzīmējums/, uz kura atrodas tikai /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/, piederoša būve dzīvojamā māja Tērvetes iela 7, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads.   

Īpašuma tiesības uz ēku īpašumu Tērvetes iela 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, /Vārds Uzvārds/ ir reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/.  

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

apbūves tiesības noteikumi‖ (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkts paredz, ka apbūvētu 

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8. punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieľēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir 

ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka 

citi normatīvie akti. 

Noteikumu 17. punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖, ievērojot 2021. gada 22. aprīļa 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. 

Bruss, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo apbūvēto zemes vienību Tērvetes iela 7, Tērvete, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums, 0,1460 ha kopplatībā, /Vārds 

Uzvārds/, /personas kods/, nosakot: 

         1.1. zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 
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         1.2. nomas līguma termiľu - 10 (desmit) gadi; 

         1.3. nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā 

(neieskaitot 21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN. 

     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. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīţa 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 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 59 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 8. §) 

 

Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 24. aprīļa 

iesniegumu ar atteikumu izmantot piešķirtās nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo zemes 

gabala ―Skolas mazdārziľi‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

daļu 0,08 ha platībā no kopējās iznomātās platības 0,12 ha, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ ir piešķirta nomā un viľa izmanto zemes gabala ―Skolas mazdārziľi‖, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,12 ha platībā. /Vārds 

Uzvārds/ vēlas daļēji atteikties no iznomātā zemes gabala daļas nomas tiesībām, turpinot 

nomāt no pašvaldības zemes gabala ―Skolas mazdārziľi‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,04 ha platībā. 

Saskaľā 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 eiro gadā, neskaitot PVN. 

Pēc minētā un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. pantu, LR MK 

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

tiesības noteikumi‖ 28. punktu, ievērojot 2021. gada 22. aprīļa Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. 

Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. 

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

 

     1. Ar 2021. gada 01. maiju pārtraukt /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, piešķirtās nomas 

tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes gabala ―Skolas mazdārziľi‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,08 ha platībā. 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ―Skolas mazdārziľi‖, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, daļas nomu uz šādiem noteikumiem: 

         2.1. zemes gabala platība 0,04 ha: 

         2.2. zemes gabala izmantošanas mērķis – mazdārziľš; 

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

mazāk kā 7 eiro gadā, neieskaitot PVN.  

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

     3. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstoša zemes nomas līgumu 

projektu sagatavošanu. 

     4. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

apbūves tiesības noteikumi‖ atbilstošu zemes nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes 

kontroli. 

     5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts un stājies spēkā zemes nomas 

līgums, publicēt informāciju par noslēgto zemes nomas līgumu Tērvetes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/


41 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 60 

                                                                                                            (protokols Nr. 8, 9. §) 

 

Par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadalīšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Attīstības nodaļas iesniegto ierosinājumu sadalīt  

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Didţas‖, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvā esošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 

un nekustamā īpašuma ―Klūnu daudzdzīvokļu mājas‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, sastāvā esošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, pēc zemes vienību 

sadalīšanas un sadalīto daļu apvienošanas izveidojot trīs atsevišķas zemes vienības un 

nekustamos īpašumus. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums ―Didţas‖, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/, kopīgā platība 0.3951 ha. Uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli 

nodalītas un atšķirīgas ēkas, līdz ar to ir nepieciešams sadalīt zemes vienību attiecīgo ēku 

uzturēšanai, nodalot no esošās zemes vienības: 

1) zemes vienības daļu 0,1 ha platībā dzīvojamās mājas ―Didţas‖ uzturēšanai; 

2) zemes vienības daļu 0,2951 ha platībā divu dzīvokļu mājas ―Ābeles‖ uzturēšanai; 

Tērvetes novada pašvaldībai ir piekritīgs nekustamais īpašums ―Klūnu daudzdzīvokļu 

mājas‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no trīs zemes 

vienībām ar /kadastra apzīmējums/, /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, kopīgā 

platība 6,8747ha. Uz zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, 4,0 ha kopplatībā, atrodas 

saimniecības ēka piekritīga ēku īpašumam ―Ābeles‖. Līdz ar to ir nepieciešams atdalīt no šis 

zemes vienības zemes vienības daļu 0,2 ha platībā un pievienot to jaunizveidojamajai zemes 

vienībai divu dzīvokļu mājas un saimniecības ēkas ―Ābeles‖ uzturēšanai. 

Vadoties no norādītā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes 

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

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖, ievērojot 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2020. gada 22. aprīļa lēmumu, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 
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     1. Sadalīt  Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Didţas‖, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvā esošo zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/, kopīgā platība 0.3951 ha, un nekustamā īpašuma ―Klūnu daudzdzīvokļu mājas‖, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvā esošo zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/, kopīgā platība 4.0 ha, pēc zemes vienību sadalīšanas un sadalīto daļu 

apvienošanas izveidojot šādas trīs atsevišķas zemes vienības un nekustamos īpašumus 

atbilstoši lēmumam pievienotajam grafiskajam pielikumam (lēmuma pielikumā): 

         1.1. zemes vienība Nr. 1 dzīvojamās mājas ―Didţas‖ uzturēšanai 0,1  ha platībā; 

         1.2. zemes vienība Nr. 2 divu dzīvokļu mājas  un saimniecības ēkas ―Ābeles‖ 

uzturēšanai 0.4751 ha platībā; 

         1.3. zemes vienība Nr. 3, neapbūvēta, lauksaimniecībā izmantojama zemes vienība 3,8 

ha platībā. 

     2.  Zemes vienībai Nr. 1,  0,1  ha platībā, piešķirt nosaukumu un adresi ―Didţas‖, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,1 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (NĪLM kods - 0601). 

     3. Noteikt, ka zemes vienība ―Didţas‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir Tērvetes 

novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

     4. Zemes vienībai Nr.2, 0.4751  ha platībā, piešķirt nosaukumu un adresi ―Ābeles‖, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0.4751 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve  (NĪLM kods - 0701). 

     5. Noteikt, ka zemes vienība ―Ābeles‖, Tērvetes, Tērvetes novads, ir Tērvetes novada 

pašvaldībai piekritīga zeme. 

     6. Zemes vienībai Nr. 3,  3.8  ha platībā, atstāt nosaukumu ―Klūnu daudzdzīvokļu mājas‖, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (3.8 ha) noteikt nekustamā īpašuma 

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

kods - 0101). 

     7. Noteikt, ka zemes vienība ―Klūnu daudzdzīvokļu mājas‖, Tērvetes, Tērvetes novads, ir 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīga zeme. 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 61 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 10. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 10 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par /Vārds 

Uzvārds/ 2020. gada 05. oktobra iesniegumu ar ierosinājumu nodot atsavināšanai Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Spīdolas‖ - 10, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads.   

     Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 10, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,3 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 5830/116630 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Spīdolas‖ - 10, 

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

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 10, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viľa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par 

to, kurš vai kuri no viľiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            
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             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

2021. gada 09. aprīlī ir noslēgta Vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ ģimenes 

locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā. Saskaľā vienošanās nosacījumiem, dzīvokli 

īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/ meita /Vārds Uzvārds/.           

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

Saskaľā 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. 

Saskaľā 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, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 146, ir noteikta 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 2178,00 EUR (divi tūkstoši viens simts septiľdesmit astoľi eiro 00 centi) 

apmērā. 

Ľemot 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, 2021. gada 22. aprīļa Finanšu 

komitejas lēmuma projektu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. 

Bruss, S. Laizāns), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 10, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/. 

     2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 07. jūnijam nav 

veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaľā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 62 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 18. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 30 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā 

uz /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 04. janvāra iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viľam Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 30, Tērvete, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads.  

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 30, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,3 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošām kopīpašuma 469/35171 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 30, 

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

nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā.  

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 30, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

kurš vai kuri no viľiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
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2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

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

Saskaľā 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. 

Saskaľā 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. 30, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

cena, saskaľā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Sabiedrības ar ierobeţotu atbildību 

"Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro 00 

centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2209,00 EUR (divi tūkstoši divi simti  deviľi 

eiro 00 centi) apmērā. 

Ľemot 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 22. aprīļa 

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

Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 30, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

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

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 07. jūnijam 

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

pašvaldību saskaľā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 63 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 19. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 15 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu koitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā uz 

/Vārds Uzvārds/ 2021. gada 18. janvāra iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Spīdolas‖ dz. 15, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 15 ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,7 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 7270/116630 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Spīdolas‖ - 15, 

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

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 15, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

        Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.  

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

        Saskaľā 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. 

        Saskaľā 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. 15, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, tirgus cena, saskaľā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas 

servisa  sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti eiro 00 centi) apmērā, bet 

aktuālā kadastrālā vērtība ir 2716,00 EUR (divi tūkstoši septiľi simti sešpadsmit eiro 00 centi) 

apmērā. 

        Ľemot 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, 2021. gada 22. aprīļa Finanšu 

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

Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. 

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

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 15, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti eiro 00  centi) /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/. 

     2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/, līdz 2021. gada 07. jūnijam nav 

veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaľā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 64 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 20. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Ruči” – 6 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

attiecībā uz /Vārds Uzvārds/ 2020. gada 10. decembra iesniegumu ar ierosinājumu pārdot 

viľam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Ruči‖ dz. 6, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot iesniegto lēmuma projektu Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 6 ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,8 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

kopīpašuma 488/3631 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, 

būves /kadastra apzīmējums/  un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Ruči‖ – 6, Bukaišu 

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

numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 6, ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.  

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

        Saskaľā 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. 

        Saskaľā 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. 6, ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaľā 

ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 

800,00 EUR (astoľi simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2207,00 

EUR (divi tūkstoši divi simti  septiľi eiro 00 centi) apmērā.  

        Ľemot 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 

22. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. 

Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. 

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

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 6, ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

800,00 EUR (astoľi simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

     2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 07. jūnijam nav 

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

saskaľā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 65 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 21. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Ruči” – 7 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projketu 

attiecībā uz /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 27. janvāra iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viľai 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Ruči‖ dz. 7, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads.   

        Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 7 ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no 

divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,9 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma piederošo 

kopīpašuma 489/3631 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, 

būves /kadastra apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Ruči‖ – 7, Bukaišu 

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

numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 7, ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

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

             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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        Dzīvoklī nav iemitināti citi pilngadīgi /Vārds Uzvārds/ ģimenes locekļi.  

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

        Saskaľā 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. 

        Saskaľā 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. 7, ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaľā ar 

veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 

800,00 EUR (astoľi simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2212,00 

EUR (divi tūkstoši divi simti  septiľi eiro 00 centi) apmērā. 

        Ľemot 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 

22. aprīļa lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. 

Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. 

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

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 7, ―Ruči‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

800,00 EUR (astoľi simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 07. jūnijam nav 

veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaľā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 66 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 22. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Ķeri” – 5 atsavināšanu 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu 

attiecībā uz /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 04. februāra iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viľai 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Ķeri‖ dz. 5, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads.   

        Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5 ―Ķeri‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no trīs 

istabu dzīvokļa ar kopējo platību 69,1 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 

627/3668 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas /kadastra apzīmējums/, būves /kadastra 

apzīmējums/, būves /kadastra apzīmējums/ un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Ķeri‖ – 5, Bukaišu 

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

numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā. 

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 5, ―Ķeri‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu. 

        Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

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

kurš vai kuri no viľiem 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.  
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        Pret  /Vārds Uzvārds/ nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.         

        Saskaľā 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. 

        Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena ―nosacītā 

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

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs. 

        Dzīvokļa īpašuma Nr. 5, ―Ķeri‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, tirgus cena, saskaľā 

ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Ober Haus vērtēšanas servisa  sertificēts nekustamo 

īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 

1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 3669,00 

EUR (trīs tūkstoši seši simti  sešdesmit deviľi eiro 00 centi) apmērā. 

        Ľemot 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, 2021. gada 22. aprīļa Finanšu 

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

Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. 

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

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 5, ―Ķeri‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to par cenu 

1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 07. jūnijam 

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

pašvaldību saskaľā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 67 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 23. §) 

 

Par nekustamā īpašuma “Spīdolas” – 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts,  

Tērvetes novads, atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas iesniegto 

ierosinājumu nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Spīdolas‖ - 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra Nr. 4644 900 

0081. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldībai Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000511938 12 ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Spīdolas‖ - 12, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar 

kopējo platību 57,7 m
2
, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 5770/116630 

domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4644 005 0441 002, un zemes 

gabala, kadastra apzīmējums 4644 005 0441, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

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

tās patstāvīgo funkciju izpildei.  

Ľemot vērā minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 

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

Saskaľā ar 2020. gada 15. jūnija veikto tirgus novērtējumu, ko veicis  SIA ―OBER HAUS 

VĒRTĒŠANAS SERVISS‖ sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, īpašuma 

vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, nekustamā īpašuma „Spīdolas‖ - 12, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, tirgus vērtība ir noteikta 2500,00 EUR 

(divi  tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) apmērā. 

Ľemot 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 2021. gada 22. aprīļa Finansu komitejas lēmumu, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

     1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Spīdolas‖ - 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvošu no divu istabu 
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dzīvokļa ar kopējo platību 57,7 m
2
, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 

5770/116630 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4644 005 0441 

002, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 464 005 0441, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli. 

     2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Spīdolas‖ - 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto 

sākumcenu  2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi). 

     3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Spīdolas‖ - 12, Augstkalne,  Augstkalnes 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 

„Spīdolas‖ - 12, Augstkalne, Augstkalnes 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 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 68 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 24. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Dzirksteles” – 2 atsavināšanu 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā 

uz /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 04. janvāra iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Dzirksteles‖ - 2, Kroľauce, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 2, ―Dzirksteles‖, Kroľauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,4 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 564/1097 domājamo daļu no būves  ar /kadastra apzīmējums/, no 

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

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Dzirksteles‖ - 2, 

Kroľauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, ir nostiprinātas Tērvetes pagasta 

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā.  

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

dzīvokļa īpašuma Nr. 2, ―Dzirksteles‖, Kroľauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu. 

Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

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

kurš vai kuri no viľiem 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. 

Saskaľā 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. 

Saskaľā 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. 2, ―Dzirksteles‖, Kroľauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

tirgus cena, saskaľā ar veikto tirgus novērtējumu, ko veicis Sabiedrības ar ierobeţotu 

atbildību "Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs 

Lezdiľš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 146, ir noteikta 1500,00 EUR (viens 

tūkstotis pieci simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 4775,00 EUR 

(četri tūkstoši septiľi simti  septiľdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā. 

Ľemot 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, 2021. gada 22. aprīļa Finanšu komitejas 

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

Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET 

- nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 2, ―Dzirksteles‖, Kroľauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 07. jūnijam 

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

pašvaldību saskaľā ar šī lēmuma 1. punkta noteikumiem. 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 69 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 26. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 8 atsavināšanu 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā 

uz /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 14. janvāra iesniegumu ar ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ―Spīdolas‖ dz. 8, Augstkalne, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 8, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 57,7 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 5770/116630 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Spīdolas‖ - 8, 

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

/zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viľa ģimenes loceklis, ja viľš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu 

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

kārtībā. 

        Ľemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, /Vārds Uzvārds/  ir tiesības 

ierosināt dzīvokļa īpašuma Nr. 8, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, atsavināšanu. 

        Saskaľā 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 viľa ģimenes 

locekļiem.  

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

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

īpašumu, ja:   

             1) īrnieks un viľa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par 

to, kurš vai kuri no viľiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;            
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             2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

            2021. gada 20. aprīlī ir noslēgta Vienošanās starp pilngadīgajiem /Vārds Uzvārds/ 

ģimenes locekļiem, par izīrēta dzīvokļa iegūšanu īpašumā. Saskaľā ar Vienošanās 

nosacījumiem dzīvokli īpašumā iegūst /Vārds Uzvārds/.         

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

        Saskaľā 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. 

        Saskaľā 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. 8, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

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

sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Artūrs Lezdiľš, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr. 146, ir noteikta 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoľi simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 1971,00 EUR (viens tūkstotis deviľi simti septiľdesmit viens eiro 00 

centi) apmērā. 

        Ľemot 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, 2021. gada 22. aprīļa Finanšu 

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

Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. 

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

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 8, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

pārdodot to par cenu 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoľi simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, 

/personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 07. jūnijam nav 

veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Tērvetes novada 

pašvaldību saskaľā 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 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 70 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 28. §) 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli ēkā “Vecskola” 

    

Izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā uz /Vārds Uzvārds/ 

iesniegto iesniegumu ar ierosinājumu nodot nomā telpas ēkā ―Vecskola‖, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, Tērvetes novada dome konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai piederošajā ēkā ―Vecskola‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 003, atrodošās telpas, kas telpu eksplikācijā 

atzīmētas ar Nr. 1, Nr.  4 un Nr. 6 ,  kopējā platība 77,8 m
2
, netiek izmantotas pašvaldības 

funkciju veikšanai, kamdēļ tās ir nododamas iznomāšanai 

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi‖ (turpmāk tekstā – Noteikumi) 12. punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta 

nodošanu iznomāšanai pieľem iznomātājs. 

Šo Noteikumu 23. punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, bet 

Noteikumu 24. punkts nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieľem lēmumu par piemērojamo 

izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu. 

Ievērojot minēto, telpu nomnieks ir noskaidrojams izsolē, Tērvetes novada domei 

pieľemot lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprinot publicējamo informāciju 

par nomas objektu.  

Noteikumu 34. punkts nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne 

mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu 

institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāţu 

pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs. 

Ievērojot minēto, izsoles organizēšanai ir izveidojama izsoles komisija ne mazāk kā trīs 

locekļu sastāvā un ieceļams komisijas priekšsēdētājs. 

Saskaľā ar Noteikumu 79. un 80. punktu Tērvetes novada domes grāmatvedības nodaļa ir 

aprēķinājusi nosacītās nomas maksas apmēru 10,89 EUR mēnesī.  

Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi‖, 2021. gada 22. aprīļa Finanšu komitejas lēmumu, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, 

L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET - nav, 

ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 
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1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Tērvetes novada pašvaldībai piederošās 

nedzīvojamās telpas, kas telpu eksplikācijā atzīmētas ar Nr. 1,  Nr. 4 un Nr. 6,  kopējā platība 

77,8 m
2
, ēkā ―Vecskola‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 

0086 003.  

2. Apstiprināt 1. punktā minētā izsoles objekta izsoles sākumcenu 10,89 EUR (desmit eiro 

89 centi) mēnesī, neieskaitot PVN.  

3. Apstiprināt objekta izsoles komisiju šādā sastāvā: 

    3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris 

Berlands; 

    3.2. Komisijas locekļi - Ivars Gorskis, Andra Šafare. 

4.   Uzdot izsoles komisijai organizēt objekta nomas tiesību izsoli.  

5. Apstiprināt publicējamo informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē (1. 

pielikums). 

6. Apstiprināt objekta izsoles noteikumus (2. pielikums).  

7. Apstiprināt objekta Nomas līguma projektu (3. pielikums).  
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 

 

  

https://www.kadastrs.lv/premisegroups/1900001666?options%5Borigin%5D=premisegroup
https://www.kadastrs.lv/premisegroups/1900001666?options%5Borigin%5D=premisegroup
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 71 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 31. §) 

 

Par grozījumiem Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumā “Par Dobeles 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma 

apstiprināšanu” un sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

    

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām‖ 15. panta pirmās daļas 18. punktu pašvaldības 

autonomā funkcija ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu organizēšanā, savukārt Civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 8. panta otrās daļas 2. punkts noteic, ka 

Ministru kabinets nosaka civilās aizsardzības komisijas izveidošanas kārtību, uzdevumus, 

tiesības, darba organizāciju un civilās aizsardzības komisijā esošo pašvaldību sadarbības 

teritoriju.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 ―Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām‖ pielikuma 32. punktam ir 

izveidota Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kurā ietilpst Dobeles 

novads, Tērvetes novads un Auces novads.  

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punkts, 

noteic, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, savukārt šī paša panta 3. punkts paredz, ka 

pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. 

Sakarā ar ierosinātajā izmaiľām Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sastāvā, ir nepieciešams domei izskatīt jautājumu par Dobeles sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu. Savukārt sakarā ar 

izstrādāto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projektu, ir nepieciešams domei 

izskatīt jautājumu par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. 

Vadoties no norādītā, izvērtējot iesniegtos dokumentu projektus, Tērvetes novada dome, 

papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, 

Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

    Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs. 

    Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:  
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        Vija Keršus, Auces novada domes priekšsēdētāja; 

        Dace Reinika, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja; 

        Dairis Briedis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 

Dobeles daļas komandieris. 

    Komisijas locekļi: 

        Egijs Bahs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes 

Dobeles daļas Auces posteľa komandiera pienākumu izpildītājs; 

        Mudīte Sloka, Valsts policijas Zemgales reģiona policijas pārvaldes Dobeles iecirkľa 

Kārtības policijas nodaļas priekšniece; 

        Māris Vilsons, Zemgales virsmeţniecības Dobeles nodaļas Vecākais meţzinis; 

        Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris; 

        Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks; 

        Normunds Marovskis, AS „Sadales tīkli‖ Tukuma nodaļas vadītājs; 

        Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes 

vadītājs; 

        Ilze Smikarste, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs (feldšeris). 

 

     2. Veikt Tērvetes novada domes 2018. gada 26. jūnija lēmumā ―Par Dobeles sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu‖, šādus 

grozījumus: 

 

        2.1. Svītrot lēmuma 1.pielikumu. 

 

        2.2. Izteikt lēmuma 2. pielikuma 1.1. punktu šādā redakcijā:  

 

―1.1. Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija)  

sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Spridzāns (Dobeles novada domes priekšsēdētājs). 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:  

Vija Keršus (Auces novada domes priekšsēdētāja); 

Dace Reinika (Tērvetes novada domes priekšsēdētāja); 

Dairis Briedis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona 

brigādes Dobeles daļas komandieris). 

Komisijas locekļi: 

Egijs Bahs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona 

brigādes Dobeles daļas Auces posteľa komandiera pienākumu izpildītājs); 

Mudīte Sloka (Valsts policijas Zemgales reģiona policijas pārvaldes Dobeles 

iecirkľa Kārtības policijas nodaļas priekšniece); 

Māris Vilsons (Zemgales virsmeţniecības Dobeles nodaļas Vecākais meţzinis) 

Aivis Vācers (Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris); 

Jānis Fecers (Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks); 

Normunds Marovskis (AS „Sadales tīkli‖ Tukuma nodaļas vadītājs); 

Jānis Grosbārdis (Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona 

pārvaldes vadītājs); 

Ilze Smikarste (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs 

(feldšeris)).‖. 

 

2.3. Izteikt lēmuma 2. pielikuma 4. nodaļas shēmu šādā redakcijā:  

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu (lēmuma pielikumā). 

 

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs pieľem 

lēmumu par komisijas 

apziľošanu 

 (mob. tālr. 29173716, e-pasts 

andrejs.spridzans@dobele.lv) 

 

Komisijas sekretāre veic 

apziľošanu zvanot/ sūtot SMS  

 (mob. tālr.26649443 

 e-pasts: 

lauma.kuznecova@dobele.lv) 

 

Zemessardzes 

pārstāvis Aivis 

Vācers (mob. tālr. 
26118839, e-pasts: 

51bn@mil.lv; 

Aivis.Vacers@mil.lv

) 

Auces novada 

pārstāvis Vija 

Keršus (mob. 

tālr. 29118742,  

e-pasts: 

vija.kersus@dome

.auce.lv) 

 

Pašvaldības policijas  

pārstāvis Jānis Fecers 
 (mob. tālr. 29157209, e-

pasts: pasvaldibas-

policija@dobele.lv 

 

VUGD pārstāvis Dairis 

Briedis 
(mob. tālr. 27896411,  

e-pasts: 

dairis.briedis@vugd.gov.

lv) 

Valsts policijas  pārstāvis 

Mudīte Sloka 
 (mob. tālr. 27842145, e-

pasts: 

mudite.sloka@zemgale.v

p.gov.lv) 

Tērvetes novada 

pārstāvis  Dace 

Reinika (mob. tālr. 
26578204 ,  e-pasts: 

tervetesnd@ 

tervetesnd.lv ) 
  

VUGD pārstāvis 

Egijs Bahs 
(mob. tālr. 
26655363,  

e-pasts: 

egijs.bahs@vugd.go

v.lv) 

 

Sadales Tīkli 

pārstāvis 

Normunds 

Marovskis (mob. 

tālr. 26423758, e-

pasts: 

Normunds.Marovski

s@sadalestikls.lv 
 

NMPD pārstāvis 

Ilze Smikarste 
(mob. tālr. 
2932615, e-pasts: 

ismika@inbox.lv) 

PVD pārstāvis Jānis 

Grosbārdis 
(mob. tālr. 26807681, e-

pasts: 

janis.grosbardis@pvd.gov.

lv) 

Zemgales virsmeţniecības 

pārstāvis Māris Vilsons 
(mob. tālr. 28655310, e-

pasts: 

maris.vilsons@zemgale.v

md.gov.lv) 

mailto:lauma.kuznecova@dobele.lv
mailto:51bn@mil.lv
mailto:Aivis.Vacers@mil.lv
mailto:Aivis.Vacers@mil.lv
mailto:vija.kersus@dome.auce.lv
mailto:vija.kersus@dome.auce.lv
mailto:tervetepag@apollo.lv
mailto:tervetepag@apollo.lv
mailto:janis.grosbardis@pvd.gov.lv
mailto:janis.grosbardis@pvd.gov.lv
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 29. aprīlī                                                                                            Nr. 72 

                                                                                                          (protokols Nr. 8, 32. §) 

 

Par zemes iznomāšanu 

    

Tērvetes novada dome, izskatot sagatavoto lēmuma projektu iznomāt pašvaldībai 

piederošo zemes īpašumu ―Murkšķīši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

uz kura atrodas Mednieku kluba /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, piederoša  būve, tās 

uzturēšanai, konstatēja:  

Tērvetes novada pašvaldībai ir piederošs nekustamais īpašums ―Murkšķīši‖,  Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības  

ar kopplatību 0,49 ha uz kura atrodas tikai Mednieku klubam /Nosaukums/, /reģistrācijas 

numurs/, piederoša būve ―Murkšķīši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads.  Īpašuma tiesības uz 

ēku īpašumu ―Murkšķīši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, Mednieku 

klubam /Nosaukums/ ir reģistrētas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/.  

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

apbūves tiesības noteikumi‖ (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7. punkts paredz, ka apbūvētu 

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Noteikumi 8. punkts paredz, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt nomas līgumu. 

Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieľēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir 

ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka 

citi normatīvie akti. 

Noteikumu 17. punkts paredz, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro. 

Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, 

I. Vēveris, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguţa, A. Bruss, S. 

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

 

     1. Iznomāt pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes vienību ―Murkšķīši‖, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/,  0,49 ha kopplatībā, Mednieku klubam /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, nosakot: 

         1.1. zemes vienības izmantošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšana; 

         1.2. nomas līguma termiľu - 10 (desmit)  gadi; 
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         1.3. nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā 

(neieskaitot 21 % PVN), bet ne mazāk kā par 28 euro, neskaitot 21 % PVN. 

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

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

 
 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  D.  Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2021. gada 29. aprīļa sēdes 

lēmumu Nr. 66 (prot. Nr. 8, 23.§) 

 

Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Spīdolas” - 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes  novads, 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

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

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

reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām. 

1.2. Noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Spīdolas” - 12, 

Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles kārtību, to dalībnieku 

tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti. 

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

soli. 

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

„Zelmeľi‖, Zelmeľi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 2021. gada 10. jūnija plkst. 

13.00. 
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 „Spīdolas‖ - 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 900 0081, sastāvošs no divu istabu dzīvokļa 57,7 

m
2 

platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 5770/116630 domājamo daļu 

no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 4644 005 0441 002, un zemes gabala, 

kadastra apzīmējums 464 005 0441. 

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

2.3. Nosacītā sākumcena – 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro). 

2.4. Samaksas termiľi 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 „Zelmeľi‖, Zelmeľi, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novadā, ēkas 2. stāvā, darba laikā no 2021. gada 10. maija līdz 2021. gada  09. 

jūnija 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 Uzľēmumu reģistrā.  

2) Fiziskai personai: 
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 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 „Spīdolas‖ – 12‖. 

 

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 (septiľu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir 

jāparaksta pirkuma līgums.  

4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiľu 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 (septiľu) 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, apľemas ievērot visus Noteikumos 

minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus. 

5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus 

un gaitu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   D. Reinika 
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2. pielikums  

Tērvetes novada domes  

2021. gada 29. aprīļa sēdes lēmumam Nr. 70  

(protokols Nr. 8, 28. §) 

Tērvetes novada domes nekustamā īpašuma - 

nedzīvojamo telpu ēkā „Vecskola”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizējā mutiskā atklātā nomas tiesību 

izsole nedzīvojamo telpu grupai 77,8 kv.m. platībā Tērvetes novada pašvaldībai piederošā ēkā 

„Vecskola‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 0086 003, 

turpmāk tekstā – OBJEKTS, nomnieka noteikšanai saskaľā ar likumu "Par pašvaldībām" un 

Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr. 97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi". 

2. OBJEKTA nomas tiesību izsoli veic Tērvetes novada domes izveidotā komisija. 

3. Nomas tiesību izsoles komisijas locekļi nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši 

vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā. 

4. Ziľas par izsolē iznomājamo OBJEKTU: 

4.1. OBJEKTS – nedzīvojamās telpas 77,8  kv.m. platībā Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā ēkā „Vecskola‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, kadastra apzīmējums 4656 005 

0086 003. Nomas objekta atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti nomas tiesību izsoles 

noteikumiem pievienotajā izkopējumā no ēkas inventarizācijas lietas. 

4.2. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs 10,89 EUR (neskaitot 21 % 

PVN) mēnesī.   
5. Izsoles veids - atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.  

6. Informācija par OBJEKTU, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek 

publicēts Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.   

7. Nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 13. maijā  plkst. 11.00  Tērvetes novada domes 

telpās „Zelmeľi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads. 

8. Par Nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī 

fiziskas personas, kuras noteiktajā termiľā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas 

visus izsoles priekšnoteikumus.  

9. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda: 

9.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese; 

9.2. juridiskai personai, personālsabiedrībai – firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese; 

9.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir); 

9.4. oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

9.5. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra numurs un platība;   

9.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida 

saimniecisko darbību ir plānots veikt; 

9.7. nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir 

tiesīgs pieprasīt un saľemt kredītinformāciju, tai skaitā ziľas par nomas tiesību pretendenta 

kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm. 

http://www.tervetesnovads.lv/
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Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziľas, komisija pieľem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

10. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Tērvetes novada domē, „Zelmeľi‖, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, no sludinājuma publicēšanas dienas Tērvetes novada 

domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv līdz 2021. gada 12. maija plkst. 11.00. 

11. Saľemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, saľemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā. 

12. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas 

tiesību izsoles rezultātu un gaitu. 

13. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma 

publicēšanas dienas Tērvetes novada domes mājas lapā www.tervetesnovads.lv, saskaľojot to 

pa tālruni 63726012. 

14. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

15. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

16. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto nosacītās nomas maksas apmēru, 

kas sastāda 10,89  EUR (neskaitot 21 % PVN) mēnesī. 

17. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu nomāt izsoles OBJEKTU par nosaukto maksu apliecina 

mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles gaitas 

protokolā. 

18. Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par 

notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas 

nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

19. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību nomāt izsoles priekšmetu par 

nosacīto nomas maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu soli, kas noteikts 1,00 EUR 

(neskaitot 21 % PVN). 
20. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viľa pēdējā solītā nomas maksa 

tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.  

21. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola 

visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu un Iznomātājs desmit darba 

dienu laikā izsoles rezultātus publicē Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

22. Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viľiem nav pārsolījis izsoles 

sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Šādā gadījumā rīkojama atkārtota nomas tiesību 

izsole. 

23. Atkārtotas izsoles gadījumā Tērvetes novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka atkārtotās 

izsoles priekšmeta sākumcenu, to atstājot negrozītu vai samazinot.  

24. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kas nosolījis visaugstāko nomas maksu. 

25. Nomas tiesību pretendents piecpadsmit darba dienu laikā pēc nomas līguma projekta 

nosūtīšanas dienas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziľo par atteikumu slēgt nomas 

līgumu. Ja iepriekš minētajā termiľā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un 

neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma 

slēgšanas ir atteicies. 

 26. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš 

nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un desmit darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma 

nosūtīšanas publicē informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv.  

27. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par 

piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz desmit darba dienu laikā pēc tā saľemšanas dienas. 

http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
http://www.tervetesnovads.lv/
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Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas 

maksu, piecpadsmit darba dienu laikā pēc minētā paziľojuma nosūtīšanas viľš paraksta 

nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc nomas līguma 

parakstīšanas publicē minēto informāciju Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē  

www.tervetesnovads.lv 

 

Domes priekšsēdētāja                                  D. Reinika 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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3. pielikums  

Tērvetes novada domes  

2021. gada 29. aprīļa  sēdes lēmumam Nr. 70 

(protokols Nr. 8, 28. §) 

 

 

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS  

 
Tērvetes pagastā, 2021. gada ____. __________  

  

Tērvetes novada dome, reģ. Nr. 90001465562, juridiskā adrese: ―Zelmeľi‖,  Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, turpmāk tekstā saukta arī - Iznomātājs, kuras vārdā amata 

pilnvaru robeţās rīkojas tās ..............................., no vienas puses, un  
_____________________________, reģ. Nr. vai personas kods _____________________, adrese: 

__________________________________________, turpmāk saukts Nomnieks, no otras puses, abi 

kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem: 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieľem atlīdzības lietošanā telpas ar kopējo platību         

77,8 m2, turpmāk tekstā Telpas, kas izvietotas ēkā „Vecskola‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

turpmāk saukta -  Ēka 

1.2. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam ar to izmatošanas mērķi – raţošanas vai noliktavas 

telpas. 

1.3. Nomnieks apľemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaľojumus, atļaujas un citus 

nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Telpas šā Līguma 1.2. punktā norādītajiem mērķiem. 

Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaľošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu 

dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzľemas patstāvīgi un uz sava rēķina. 

1.4. Telpas Nomniekam tiek nodotas ar nodošanas–pieľemšanas aktu, kuru paraksta abas 

līgumslēdzējas puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīţa. 

1.5. Telpas tiek nodotas Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Telpu 

tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju. 

 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. Nomnieks apľemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma 1.2. 

punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana, 

attiecīgo valsts iestāţu vai pašvaldības atļauja un citu iestāţu piekrišana. 

2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Telpu izmantošanu, kā arī visi 

pārējie maksājumi saskaľā ar šā Līguma noteikumiem. 

2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, kurā atrodas Telpas, un tai piegulošo 

teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaľā ar šā Līguma noteikumiem un darboties, ievērojot Ēkā 

atrodošos trešo personu intereses. 

2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Telpu izmantošanu šī Līguma 1.2. punktā 

minētajam mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāţu rakstisku piekrišanu ir 

tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu uzlabošanu, to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī uzstādīt 

Telpās iekārtas. 

2.5. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro normatīvie akti, valsts iestāţu un pašvaldības 

noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu kompetentu iestāţu prasības, un 

Telpu un tām pieguļošo teritoriju izmantošanas sanitārie noteikumi. 
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2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā nekavējoties 

jāveic nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem līdzekļiem jānovērš Telpās 

radušos bojājumus. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic Telpās arī visām tajās esošajām 

Iznomātāja iekārtām. 

2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Telpas un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī un 

lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu visu šī 

Līguma darbības laiku. 

2.8. Nomnieks nedrīkst Telpas nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi apgrūtināt. 

2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiľam vai arī to lauţot, Nomniekam Telpas ir jānodod 

Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatľemamajiem uzlabojumiem. 

2.10. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, 

kas ir saistīti ar Telpu atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.  

2.11. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 7 (septiľu) dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiľa 

beigām vai arī no tā laušanas brīţa.  

 Gadījumā, ja 7 (septiľu) dienu laikā no šā Līguma darbības termiľa izbeigšanās Nomnieks 

nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības 

rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem. 

2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Telpu nodošana notiek saskaľā ar Telpu  nodošanas – pieľemšanas 

aktu, kas ir neatľemama šā Līguma sastāvdaļa. 

2.13. Atstājot Telpas, sakarā ar Līguma termiľa izbeigšanos vai Līguma laušanu, Nomniekam  

ir tiesības paľemt līdzi tikai tās viľam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var 

atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.  

2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras 

atrodas Telpās. 

2.15. Saskaľojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu priekšlaicīgi. 

 

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Telpas, saskaľā ar šā Līguma 

nosacījumiem. 

3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apľemas netraucēt Nomniekam izmantot Telpas šī 

līguma 1.2. punktā minētajam mērķim. 

3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiľam vai to lauţot, Iznomātājam ir jāpieľem Telpas 

no Nomnieka, saskaľā ar nodošanas – pieľemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Telpu 

stāvoklis pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām. 

3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Telpu 

apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Telpu un remonta nepieciešamo 

tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam. 

3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaľā ar šā Līguma noteikumiem un LR 

normatīvajiem aktiem. 

3.6. Iznomātājam ir pienākums pieľemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaľā ar šo 

Līgumu. 

3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Telpu remontu. Šajā 

gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaľā ar iesniegtajiem rēķiniem. 

 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Nomnieks par Telpu izmantošanu maksā nomas maksu EUR _____ (summa vārdiem) 

mēnesī  un papildus PVN 21% EUR _____ (summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem) 

mēnesi.  

4.2. Nomas maksu Nomnieks maksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu 

__________________katru mēnesi līdz norēķina mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.  

4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem 

(siltumenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija u.c.) saskaľā ar Tērvetes novada domes 

apstiprinātajiem tarifiem un Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem. Nomnieks papildus maksā nekustamā 

īpašuma nodokli par Telpām normatīvajos aktos noteiktajos nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas 

termiľos un apmēros. 
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4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz 

Iznomātāja rēķina ir saľemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un Iznomātājam ir savlaicīgi 

iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu. 

4.5. Nomas maksas apmērs var tikt mainīts sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumu pieaugumu un 

citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms 

tās palielināšanas, izľemot Līguma 4.6.punktā noteiktos gadījumus. 

4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziľojumu, vienpusēji 

mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriľa cenu indekss attiecībā pret pēdējo 

nomas maksas izmaiľas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu 

nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes 

sniegtajiem patēriľa cenu indeksiem;  

4.6.2. ja saskaľā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, 

nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas 

maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos 

aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, 

vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. 

4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus līgumsodus un soda 

naudas, kas saistītas ar viľa darbību Telpās.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIĽŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS  

UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 20__.gada 

____.____________.   

5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiľa lauzt pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, 

kas tiek pievienotas šim Līgumam un ir šī Līguma neatľemama sastāvdaļa. 

5.3. Katra no Pusēm var vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiľa, par to rakstiski brīdinot otru 

Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms paredzamās Līguma laušanas. 

5.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms laika, ja: 

5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāta nomā nodotā Telpa vai Ēka; 

5.4.2. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai arī pārkāpj 

to izmantošanas noteikumus; 

5.4.3. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaľošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos 

normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu; 

5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī  

izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām; 

5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu ilgāk par 30 

(trīsdesmit) kalendārām dienām; 

5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis aptāklis 

dod Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar paļauties uz saistību 

izpildīšanu nākotnē. 

5.5. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma 

pirmstermiľa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai 

vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. 

5.6. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šī Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā, 

Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos 

izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas 

periodam, kurā Nomnieks ir izmantojis Telpas. 

5.7. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši paredz 

LR spēkā esošie normatīvie akti. 

5.8. Izbeidzot Līgumu 5.4. un 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 

8.(astotajā) dienā pēc rakstiska paziľojuma nosūtīšanas Nomniekam. 

5.9. Beidzoties šī Līguma termiľam, Nomniekam, ja viľš nav pārkāpis šī Līguma noteikumus, 

ir tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiľu. 
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6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses 2 

(divu) mēnešu laikā strīdīgos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdu izskata 

Latvijas Republikas tiesu instancēs. 

6.2. Puses saskaľā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli 

atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.  

6.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk. nepareizas kanalizācijas, 

apkures, citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnībā 

atbildīgs par visiem radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām personām. 

6.4. Nenomaksājot nomas maksu šī Līguma noteiktajā termiľā, Nomnieks maksā 

līgumsodu 3% (trīs procentu) apmērā no termiľā nesamaksātās summas par katru nokavēto 

kalendāro dienu. 

6.5. Ja Nomniekam ir nomas maksas parāds, tā kārtējā maskājuma summa tiek 

ieskaitīta kā pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.  
6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas. 

6.7. Ja šā Līguma termiľa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, tad 

turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā apmērā. 

6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda sankcijas, t. sk. 

saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta 

Nomniekam. 

6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikta atbildību Iznomātajam par nesaľemtajām atļaujām 

kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Telpas mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā. 

6.10. Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomniekam 

patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti ar radīto 

bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.  

6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai 

ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas dēļ, šajā gadījumā visus 

zaudējumus trešajām personām atlīdzina Nomnieks. 

6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai Nomnieks. 

 

 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

 

7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies tādi nepārvaramas varas 

apstākļi kā ugunsgrēks, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, normatīvie 

akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā veidā ietekmējoši šī Līguma izpildi, un kuru 

iestāšanos nebija iespējams paredzēt, nevērst. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāţu 

izziľu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, Pusēm izpildot šo Līgumu. 

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un piekrīt 

visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.  

8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu. 

8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 4 (četros) eksemplāros, no kuriem trīs atrodas 

pie Iznomātāja, bet ceturtais –  pie Nomnieka. 

8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski 4 (četros) eksemplāros un ir tā neatľemama 
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sastāvdaļa. 

8.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās 

Latvijas Republikas likumdošanas. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

     

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS  

Tērvetes novada dome  ________________________________________  

―Zelmeľi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads,                   adrese: 

 LV-3730  ________________________________________  

Reģ. Nr. 90001465562 Reģ. Nr. vai personas kods  _______________   
AS „SEB banka‖,  ________________________________________  

kods UNLALV2X   ____________________________________  

konts  
  

  

 

 

 

 

 


