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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 

   

10.06.2021.                                                                                                   Nr. 11 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.   9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00  

      

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

2. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē  izglītības darba koordinatore I.Roze   

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Indriķis Vēveris, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Ainārs 

Miķelsons, Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt par sēdes protokolisti I.Rozi 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt I. Rozi  par sēdes protokolisti   
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1. paragrāfs 

 Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

D. Reinika 

 

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

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

Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9. 10 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  10.06.2021 

 

 

Protokoliste                                                                    I.Roze 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 10. jūnijā                                                                                             Nr. 86 

                                                                                                              (protokols Nr. 11, 1. §) 

 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi izpilddirektora Māra Berlanda ierosinājumu lūgt 

VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības lietošanā zemi 

gar valsts autoceļu P-103 "Dobele-Bauska" zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 18,38 

km – 18,60 km (pirms tilta pār Tērvetes upi) un 18,65 km- 18,96 km (aiz tilta pār 

Tērvetes upi) sakarā ar to, ka šajā ceļa posmā ir paredzēts izbūvēt ielu apgaismojuma 

līniju ceļa labajā pusē, kā arī posmā 18,38 km – 18,60 km (pirms tilta pār Tērvetes upi), 

kur paredzēts izbūvēt gājēju celiņu ar bruģakmens segumu ceļa kreisajā pusē.  

Lai nodrošinātu likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās 

autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, 

ceļu būvniecību) izpildi, kā arī, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību uz ceļa, Tērvetes 

novada dome plāno 2021. gadā izbūvēt ielu apgaismojumu Tērvetes ciemā, Tērvetes 

pagastā gar valsts autoceļu P-103 "Dobele-Bauska" zemes nodalījuma joslā, ceļa labajā 

pusē posmos 18,38 km – 18,60 km un 18,65 km- 18,96 km, kā arī izbūvēt  gājēju celiņu 

ar bruģakmens segumu posmā 18,38 km – 18,60 km ceļa kreisajā pusē, zemesgabala 

kadastra apzīmējums 4688 003 0188. 

Norādītais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0188 atrodas VSIA 

”Latvijas Valsts ceļi” valdījumā. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar VSIA ”Latvijas 

Valsts ceļi” par norādītajām zemes gabala daļām, kas nepieciešamas ielu apgaismojuma 

un gājēju celiņa izbūvei, bezatlīdzības lietošanu. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 

pants paredz iespēju kapitālsabiedrībai piederošu mantu nodot bezatlīdzības lietošanā 

pašvaldībai.  VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” izskatīs iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā 

tās īpašumā esošo zemi gadījumā, ja būs pieņemts attiecīgs Tērvetes novada domes 

lēmums. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 

panta piektā daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības 

lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu. 
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    Ievērojot un pamatojoties uz augstāk minēto, un papildus uz likuma “Par 

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

vārdiski balsojot:  PAR – 9 (D. Reinika, M. Darguža, I. Krūmiņa, L. Karloviča, A. 

Miķelsons, Dz. Sirsone, S. Laizāns, A. Bruss, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ:  

 

   Lūgt VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada pašvaldībai bezatlīdzības 

lietošanā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4688 003 0188 daļas ielu 

apgaismojuma izbūvei gar valsts autoceļu P-103 "Dobele-Bauska" zemes nodalījuma 

joslā ceļa labajā pusē posmos 18,38 km – 18,60 km un 18,65 km - 18,96 km, kā arī  

gājēju celiņa ar bruģakmens segumu izbūvei posmā 18,38 km – 18,60 km ceļa kreisajā 

pusē, nodrošinot bezatlīdzības lietošanā pārņemtā valsts autoceļa nodalījuma joslas 

uzturēšanu par Tērvetes novada pašvaldības līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 10. jūnijā                                                                                             Nr. 87 

                                                                                                              (protokols Nr. 11, 2. §) 

 

 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi izpilddirektora Māra Berlanda ierosinājumu lūgt 

VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada domei bezatlīdzības lietošanā zemi 

gar valsts autoceļu V1056 "Svēte - Augstkalne" zemes nodalījuma joslā ceļa posmā 

29,930 km – 30,090 km sakarā ar to, ka šajā ceļa posmā ceļa kreisajā pusē ir paredzēts 

izbūvēt ielu apgaismojuma līniju.  

Lai nodrošinātu likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās 

autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, 

ceļu būvniecību) izpildi, kā arī, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību uz ceļa, Tērvetes 

novada dome plāno 2021.gadā izbūvēt ielu apgaismojumu Dzeguzēnu ciemā, 

Augstkalnes pagastā gar valsts autoceļu V1056 "Svēte-Augstkalne" zemes nodalījuma 

joslā, ceļa kreisajā pusē posmā 29,930 km – 30,090 km, zemesgabala kadastra 

apzīmējums 4644 003 0143. 

Norādītais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4644 003 0143 atrodas VSIA 

”Latvijas Valsts ceļi” valdījumā. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar VSIA ”Latvijas 

Valsts ceļi” par norādīto zemes gabala daļu, kas nepieciešama ielu apgaismojuma 

izbūvei, bezatlīdzības lietošanu. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 

pants paredz iespēju kapitālsabiedrībai piederošu mantu nodot bezatlīdzības lietošanā 

pašvaldībai.  VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” izskatīs iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā 

tās īpašumā esošo zemi gadījumā, ja būs pieņemts attiecīgs Tērvetes novada domes 

lēmums. 

     Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 

panta piektā daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības 

lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu. 



6 

 

    Ievērojot un pamatojoties uz augstāk minēto, un papildus uz likuma “Par 

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

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

Miķelsons, M. Darguža, I. Vēveris, S. Laizāns), PRET – nav, ATTURAS - nav,  

NOLEMJ: 

 

Lūgt VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” nodot Tērvetes novada pašvaldībai bezatlīdzības 

lietošanā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4644 003 0143 daļu ielu apgaismojuma 

izbūvei gar valsts autoceļu V1056 "Svēte-Augstkalne" zemes nodalījuma joslā ceļa 

kreisajā pusē posmā 29,930 km – 30,090 km, nodrošinot bezatlīdzības lietošanā 

pārņemtā valsts autoceļa nodalījuma joslas uzturēšanu par Tērvetes novada pašvaldības 

līdzekļiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 


