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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 

 

28.06. 2021                                                                                                   Nr. 12 

Tērvetes novads, Zelmeľi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.15 

Sēde atklāta plkst. 9.15 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

  

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Ķekši‖ sadalīšanu,  

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

13. Par nomas līgumu pārjaunošanu 

14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
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27. Par nekustamo īpašumu „Ziedoľi‖ un ―Viesturi‖ apvienošanu, nosaukuma un zemes  

lietošanas mērķa piešķiršanu 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunceriľi‖ sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

29. Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam ―Krūmmalas‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads 

30. Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam ―Vilkači‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads 

31. Par Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

32. Par nomas līguma darbības termiľa pagarināšanu   

33. Par nomas līgumu pārjaunošanu un nomas maksas pārskatīšanu 

34. Iesnieguma izskatīšana 

35. Iesnieguma izskatīšana 

36. Iesnieguma izskatīšana 

37. Iesnieguma izskatīšana 

38. Par pašvaldībai piederošā īpašuma  ―Tauriľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

atsavināšanu 

39. Iesnieguma izskatīšana 

40. Iesnieguma izskatīšana 

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā 

42. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― – 5  atsavināšanu 

43. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― – 8   atsavināšanu 

44. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― – 13  atsavināšanu 

45. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― – 24  atsavināšanu 

46. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― – 39   atsavināšanu 

47. Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči― – 74  atsavināšanu 

48. Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas ― - 15 atsavināšanu 

49. Par nekustamā īpašuma ―Spīdolas‖ – 12 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

50. Par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu 

51. Par lēmuma precizēšanu 

52. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 ―Tērvetes pašvaldības nolikums‖‖ apstiprināšanu 

53. Par saistošo  noteikumu  Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada 28.  janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam‖‖ 

apstiprināšanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 
 

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

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

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu administrators Aivars 

Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 53 jautājumiem 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 53 jautājumiem 
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Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektora Māra Berlanda 

2021. gada 28. jūnija  ziľojums par pašvaldības darbu 

 

 

*   8. jūnijā noslēdzās iepirkums Nr. TND2021/12 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

"Autoceļa Te 1 "Līdumi-Pasts" asfaltbetona seguma atjaunošana". Tika saľemti divu 

pretendentu piedāvājumi. SIA "AC Sega" piedāvāja darbu veikt par 42 365,46  EUR, bet SIA 

"Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" par 36 757,41 EUR, neieskaitot PVN.  Pretendentam, 

kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu netika konstatēti izslēgšanas no dalības 

iepirkumā apstākļi, tādēļ  ir  parakstīts  iepirkuma līgums ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība 

"IGATE"".  Projekts paredz 680 m garā posmā ceļam gar Kroľauces stadionu atjaunot asfalta 

segumu. Darbu izpildes laiks 15 dienas. 

 

*  21. jūnijā noslēdzās atklāts konkurss Nr. TND 2021/11 "Sociālās aprūpes centra "Tērvete" 

ēku atjaunošana". Tika saľemts tikai viena pretendenta - SIA "Skorpions VS" piedāvājums 

par 224 477,54 EUR, neieskaitot PVN. Pašreiz notiek piedāvājuma atbilstības iepirkuma 

nolikuma prasībām izvērtēšana. 

  Projekts paredz bojāto sienu konstrukciju pastiprināšanu un remontu, lodžiju remontu 

galvenajam korpusam. Savukārt divstāvu korpusam paredzēts ķieģeļu mūra erozijas rezultātā 

bojāto sienu remonts, kā arī citu bojāto konstrukciju pastiprināšana un remonts. Darbu 

izpildes laiks 5 mēneši no līguma parakstīšanas. 

 

*  3. jūnijā noslēdzās cenu aptauja "Bērnu rotaļu elementu izbūve Kroľauces stadionā un 

Kroľauces rotaļu laukumā". Izvērtējot divu pretendentu – SIA "MK Dizains" un SIA 

"Jūrmalas mežaparki" iesniegtos piedāvājumus, zemāko cenu piedāvāja SIA "Jūrmalas 

mežaparki" par 12 173,24 EUR, neieskaitot PVN. 

 Projekts paredz papildināt esošo rotaļu laukumu Kroľaucē, izbūvējot vingrošanas kompleksu 

un uzstādīt aktīvu tīkla iekārtu Kroľauces stadionā, paredzot drošības seguma izveidi. Darbi 

tiek apmaksāti no Sabiedrības integrācijas fonda piešķirtā finansējuma Tērvetes novada 

pašvaldībai, kā konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Zemgales plānošanas reģionā 

2020" uzvarētājai, kā arī tiek piesaistīts pašvaldības līdzfinansējums no  struktūrvienības 

„Sporta halle‖.   

 

* 4. jūnijā noslēdzās vēl viena cenu aptauja "Tērvetes sporta halles jumta remonts". Saľemti 

piedāvājumi no SIA "RST Company" par summu 6894,82 EUR, un no SIA "JC" par 7694,00 

EUR, neieskaitot PVN.  

7. jūnijā parakstīts  līgums ar SIA "RST Company",  kas paredz 10 dienu laikā novērst 

konstatētos defektus. 

 

*  9. jūnijā noslēdzās cenu aptauja "Caurtekas remonts autoceļam Te 20 "Kliľģeru 

krustojums-Kliľģeri", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, saskaľā ar tehnisko  specifikāciju". 

Pretendenti iesniedza šādus piedāvājumus: SIA "A&B" par 6016,38 EUR, SIA "Varpet" par 

4907,50 EUR,  bet SIA "SINOTS" par  5400,00 EUR, neieskaitot PVN.  

  15. jūnijā noslēgts līgums ar pretendentu, kurš iesniedza zemākās cenas piedāvājumu - SIA 

"Varpet". Darbi jāpabeidz viena mēneša laikā. 

 

*   10. jūnijā notika "Tērvetes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Spīdolas"- 12, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads", sastāvoša no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 

57,7 m
2
 un sākuma cenu 2500 EUR.  

Izsoles gaitā objekta sākotnēji nosacītā cena tika paaugstināta līdz 10 300 EUR. Izsolē 

piedalījās trīs dalībnieki. 
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*    Jūnija mēnesī Komunālo, dzīvokļu jautājumu un parādu piedziľas komisijai tika iesniegti 

trīs iesniegumi. 

    

-  Komisija pieľēma zināšanai personas atteikumu īrēt piedāvāto dzīvojamo platību; 

-  Izvērtējot personas ienākumu līmeni, atteica izīrēt iesniegumā minēto dzīvojamo platību 

ar centrālo apkuri; 

-  Izvērtējot apstākļus, personai atteica mainīt izīrējamās platības. 

 

 

 

1. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 88 ―Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

―Ķekši‖ sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu‖ 

 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 89 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 90 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 
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4. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 91 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

5. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 92 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

6. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 93 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

7. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 94 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 
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8. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 95 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

9. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

                                                        D. Reinika 

 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 96 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

10. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 97 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

11. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 98 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 
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12. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 99 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

13. paragrāfs 

Par nomas līgumu pārjaunošanu 

                                                          D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 100 ―Par nomas līgumu pārjaunošanu‖ 

 

 

 

 

14. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 101 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

 

15. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 102 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 
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16. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 103 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 
17. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 104 ―Par zemes nomas līguma noslēgšanu‖ 

 

 

 

 

18. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 105 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

 

 

 

19. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 106 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 
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20. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 107 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

 

 

21. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 108 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

 

 

 

 

 

22. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 109 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

 

 

23. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 110 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 
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24. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 111 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

 

 

25. paragrāfs 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 112 ―Par zemes nomas līguma pagarināšanu‖ 

 

 

 

 

 

 

 

26. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 113 ―Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu‖ 

 

 

27. paragrāfs 

Par nekustamo īpašumu „Ziedoľi” un “Viesturi” apvienošanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 114 ―Par nekustamo īpašumu ―Ziedoľi‖ un ―Viesturi‖ apvienošanu, 

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu‖ 
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28. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunceriľi” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 115 ―Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

―Jaunceriľi‖ sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu‖ 

 

 

 

 

29. paragrāfs 

Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam “Krūmmalas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 116 ―Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam ―Krūmmalas‖, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads‖ 

 

 

 

 

30. paragrāfs 

Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam “Vilkači”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 117 ―Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam ―Vilkači‖, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads‖ 

 

 

 

 

31. paragrāfs 

Par Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu  par Tērvetes novada 

pašvaldības publiskā pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu.   
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     Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta 3. daļu, likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 2. punktu, 69. panta 7. punktu un 72. pantu, LR MK 2010. 

gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem‖, ievērojot 

2021. gada 19. jūnija Finanšu komitejas lēmumu, Tērvertes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

   Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības publisko pārskatu par 2020. gadu (lēmuma 

pielikumā) 

 

 

 

 

 

32. paragrāfs 

Par nomas līguma darbības termiľa pagarināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 118 ―Par nomas līguma darbības termiľa pagarināšanu‖ 

 

 

 

 

33. paragrāfs 

Par nomas līgumu pārjaunošanu un nomas maksas pārskatīšanu 
D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 119 ―Par nomas līgumu pārjaunošanu un nomas maksas 

pārskatīšanu‖ 

 

 

 

34. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 36, „Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2014. gada 02. jūnija /īres līguma numurs/) 

lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 36, 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 
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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‖ - 36 , 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 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 

9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

     1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči‖ - 36, 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. 36 „Labrenči‖, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

 

35. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 65, „Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/  uz īres tiesisko attiecību pamata (2017. gada 7. augusta /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 65, 

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‖ - 65, 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. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 17. punktu, 

Finanšu komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči‖ - 65, 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. 65 „Labrenči‖, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

36. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 70, „Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz īres tiesisko attiecību pamata (2017. gada 01. novembrī  /īres līguma 

numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Labrenči‖ - 70, 

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‖ - 70, 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 19. jūnija lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

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

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči‖ - 70, 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. 70 „Labrenči‖, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

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

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības īrēto dzīvokli Nr. 71, „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‖ - 71, 

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‖ - 71, 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, 

ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti 

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

Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma       

„Labrenči‖ - 71, 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. 71 „Labrenči‖, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un atsavināšanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

 

38. paragrāfs 

Par pašvaldībai piederošā īpašuma  “Tauriľi”, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads atsavināšanu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada domes Finanšu  komiteja, izskatot sagatavoto lēmuma projektu ar 

ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederoša  īpašuma ―Tauriľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, kadastra Nr. 4656 005 0148 sastāvošs no vienas zemes  vienības ar kadastra 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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apzīmējumu  4656 005 0148  0,2472 ha kopplatībā , un konstatējot, ka minētais īpašums ir 

ierakstīts  Bukaišu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000603208    uz Tērvetes novada 

pašvaldības vārda, sastāv no lauksaimniecībā izmantojamās zemes un nav nepieciešams 

Tērvetes novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei, īpašums ir iznomāts, ievērojot 

Finanšu komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā īpašuma ―Tauriľi‖, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības īpašuma ―Tauriľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

kadastra numurs 4656 005 0148,  novērtēšanai un izsoles/pārdošanas lēmumprojekta 

sagatavošanai. 

 

 

 

 

39. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

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

izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības nomāto zemes īpašumu Tērvetes iela 7, Tērvete, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,1460 ha platībā, uz kuras atrodas /Vārds Uzvārds/  

piederoša ēka, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/, konstatēja: 

/Vārds Uzvārds/ uz nomas tiesisko attiecību pamata (2021. gada 17. maija /zemes nomas  

līguma numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo zemes īpašuma Tērvetes iela 7, 

Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/,  0,1460 ha 

platībā. 

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

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas 

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

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

zemes īpašuma Tērvetes iela 7, 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 minēto, Finanšu komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu,Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, 

A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma              

Tērvetes iela 7, Tērvete,  Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/ atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0103011998101432772&Hash=
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Tērvetes iela 7, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, novērtēšanai un pārdošanas 

lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

40. paragrāfs 

Iesnieguma izskatīšana 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot    Mednieku kluba /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, 

iesniegumu ar lūgumu izpirkt no Tērvetes novada pašvaldības nomāto zemes īpašumu 

―Murkšķīši‖, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,49 ha platībā, uz 

kuras atrodas Mednieku klubam /Nosaukums/  piederoša ēka, kuru īpašuma tiesības 

nostiprinātas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, konstatēja: 

Mednieku klubs uz nomas tiesisko attiecību pamata (2021. gada 30. aprīļa  /zemes nomas  

līguma numurs/) lieto Tērvetes novada pašvaldībai piederošo zemes īpašuma ―Murkšķīši‖, 

Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/,  0,49 ha 

platībā. 

Saskaľā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. 

punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viľš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēkas 

(būves). 

Ľemot vērā augstāk minēto tiesisko reglamentāciju, Mednieku klubam /Nosaukums/ ir 

tiesības ierosināt zemes īpašuma ―Murkšķīši,‖ Bukaiši, Bukaišu 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 minēto, Finanšu komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, 

A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS -  nav, NOLEMJ: 

 

1. Konceptuāli piekrist Tērvetes novada pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma 

―Murkšķīši‖, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,49 ha platībā,  

atsavināšanai. 

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

veikt visas nepieciešamās darbības Tērvetes novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 

―Murkšķīši‖, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 0,49 ha platībā,  

novērtēšanai un pārdošanas lēmumprojekta sagatavošanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā 
D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 120 ―Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus 

kārtībā‖ 

 

 

 

 

 

 

42. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ - 5 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 121 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ – 5 atsavināšanu‖ 

 

 

 

 

 

 

 

43. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ – 8  atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 122 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ – 8 atsavināšanu‖ 
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44. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ – 13  atsavināšanu 

D. Reinika 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 123 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ – 13 atsavināšanu‖ 

 

 

 

 

 

45. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ – 24  atsavināšanu 

       D. Reinika 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 124 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ – 24 atsavināšanu‖ 

 
 

 

 

 

46. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ – 39  atsavināšanu 

D. Reinika 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 125 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ – 39 atsavināšanu‖ 
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47. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči“ – 74  atsavināšanu 

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 126 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Labrenči‖ – 74 atsavināšanu‖ 

 

 

 

 

 

48. paragrāfs 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas“ - 15 atsavināšanu 

D. Reinika 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 127 ―Par dzīvokļa īpašuma ―Spīdolas‖ – 15 atsavināšanu‖ 

 

 

 

 

 

49. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Spīdolas” – 12 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 128 ―Par nekustamā īpašuma ―Spīdolas‖ – 12 rezultātu 

apstiprināšanu‖ 
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50. paragrāfs 

Par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes novada pašvaldība izpilddirektora Māra Berlanda 

iesniegto lēmuma projektu par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu Tērvetes 

novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai, konstatēja, ka: 

Atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2. panta otrajai daļai, 2021. gada 30. 

jūnijā beidzas Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas pilnvaras.  

Saskaľā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 12. panta otro daļu, par deputāta 

pienākumu pildīšanu deputāts saľem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. 

Saskaľā ar likuma Par pašvaldībām 63. pantu domes priekšsēdētāja amats ir algots.  

Domes priekšsēdētājs ir nodarbināts pilnu darba laiku, saľemot par to atalgojumu, kura 

apmēru nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. 

Attiecīgi domes priekšsēdētāja amatam ir piemērojamas arī Darba likuma normas, līdz ar to 

izmaksājama arī kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu atbilstoši Darba likuma 149. 

panta piektajai daļai. 

Vadoties un pamatojoties uz norādīto, papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 

21. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 28. jūnija lēmumu,   atklāti  vārdiski 

balsojot:   PAR – 8 (I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. 

Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Dacei Reinikai nepiedaloties 

balsojumā atbilstoši likuma ―Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖ 

nosacījumiem, Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

 

    1. Piešķirt un izmaksāt Tērvetes novada domes priekšsēdētājai Dacei Reinikai 

kompensāciju par neizmantotajām ikgadējā atvaļinājuma darba dienām atbilstoši Darba 

likuma 149. panta piektajai daļai. 

       2. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi. 

 

 

 

 

 

 

 

51. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu  

D. Reinika 

 

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

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

nav, Tērvetes novada domes NOLEMJ: 

 

     Pieľemt lēmumu Nr. 129 ―Par lēmuma precizēšanu‖ 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
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52. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 4 

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

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
 

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

pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 28. jūnija lēmumu,Tērvetes novada dome, 

atklāti vārdiski balsojot:   PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. 

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

nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījums 

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

―Tērvetes pašvaldības nolikums‖‖ (lēmuma pielikumā).  

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

 

 

 

 

53. paragrāfs 

Par saistošo  noteikumu  Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada                      

28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budţets                

2021. gadam”” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

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

Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada   28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets      2021. gadam‖‖ apstiprināšanu‖. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21. punktu, 2021. gada 28. jūnija Finanšu 

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

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

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

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5  „Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada                

28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam‖ 

(pielikumā).     

 

 

Sēdi slēdz plkst.   9.55 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 28.06.2021. 

 

 

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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 88 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 1. §) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Ķekši” sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

―Ķekši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un 

lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Ķekši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 47,6 ha.  

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ķekši‖, Bukaišu pagasts, 

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

Nekustamā īpašuma „Ķekši‖ īpašnieks /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma 

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

zemes ierīcības projektam. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Ķekši‖, Bukaišu pagasts, 

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

Nr. 1 – 1,7 ha platībā un Nr. 2 – 45,9 ha platībā, izveidojot divus īpašumus un konkretizē 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst 

Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

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

piešķirt jaunu nosaukumu – „Lielķekši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībām Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – ―Ķekši‖, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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

zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu vai maiľu. 
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    Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

nekustamā īpašuma „Ķekši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

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

Nr. 2,  /kadastra apzīmējums/, 45,9 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Ķekši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

         2.1. paliekošajai zemes vienībai  Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 1,7 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Ķekši‖,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā 

tās platībā (1,7 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

         2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 45,9 ha, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Lielķekši‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā 

(45,9 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir  lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 89 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 2. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 02. jūnija 

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/, 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 ―Centra 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), 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/
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        1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 1. jūniju; 

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 90 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 3. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 02. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,04 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/, ir neiznomāta, Tērvetes novada  pašvaldībai 

piekritīga zemes vienības daļa 0,04 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 ―Centra 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), 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/, 0,04 ha platībā, nomu, nosakot: 

http://www.tervetesnovads.lv/
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        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/


29 

 

 

 
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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 91 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 4. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 29. marta 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,17 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Silkalni‖, Tērvetes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Silkalni‖, Tērvetes  pagasts, 

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,17 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 ―Silkalni‖, 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 29.2. 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu ―Silkalni‖, Tērvetes  pagasts, 

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

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projekta sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 92 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 5. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 04. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,14 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Zelmenīši‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Zelmenīši‖, Augstkalnes  

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,14 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 ―Zelmenīši‖, 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu ―Zelmenīši‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,14 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 
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        1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. jūniju; 

        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 līguma 

projekta sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 93 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 6. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 04. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,46 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Zelmeľu mazdārziľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Zelmeľu mazdārziľi‖, 

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

novada  pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,46 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 ―Zelmeľu 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,46 ha platībā, nomu, nosakot: 
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        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 94 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 7. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 04. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,10 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Zelmeľu mazdārziľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Zelmeľu mazdārziľi‖, 

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

pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,10 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 ―Zelmeľu 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

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

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

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām               

(mazdārziľš); 

        1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. jūniju; 
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        1.3. nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projekta sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 95 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 8. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 20. maija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,06 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/, ir neiznomāta, Tērvetes novada  pašvaldībai 

piekritīga zemes vienības daļa 0,06 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 ―Centra 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), 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/, 0,06 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 96 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 9. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 04. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,1 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Zelmenīši‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Zelmenīši‖, Augstkalnes  

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,1 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 ―Zelmenīši‖, 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu ―Zelmenīši‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,1 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 97 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 10. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 04. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,12 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Zelmeľu mazdārziľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Zelmeľu mazdārziľi‖, 

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

novada  pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,12 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 ―Zelmeľu 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,12 ha platībā, nomu, nosakot: 
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        1.1.zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 98 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 11. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 04. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,09 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Zelmeľu mazdārziľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Zelmeľu mazdārziľi‖, 

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

novada  pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,09 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 ―Zelmeľu 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,09 ha platībā, nomu, nosakot: 
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        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 99 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 12. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 04. jūnija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,10 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Zelmeľu mazdārziľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Zelmeľu mazdārziľi‖, 

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

pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,10 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 ―Zelmeľu 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

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

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

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 
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        1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi sākot ar 2021. gada 1. jūniju; 

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 100 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 13. §) 

 

Par nomas līgumu pārjaunošanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada 

pašvaldībai pārslēgt nomas līgumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu sakarā ar 

pašreizējā nomnieka - viľas vīra /Vārds Uzvārds/ nāvi, konstatēja: 

Tērvetes novada pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumus ar nomnieku /Vārds 

Uzvārds/ par pašvaldībai piekritīgo zemes īpašuma ―Viesturi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, daļu 0,11 ha platībā, nomu, ar tās izmantošanas mērķi – 

personiskās palīgsaimniecības vajadzībām (mazdārziľš).  

Nomas līgums ir ticis noslēgts no 01.10.2019. līdz 31.12.2024. 

/Vārds Uzvārds/ 2020. gada 08. augustā ir miris. 

Saskaľā ar Civillikuma nosacījumiem, nomas līgumi neizbeidzas paši no sevis nomnieka 

nāves gadījumā, kamdēļ /Vārds Uzvārds/ likumiskā mantiniece /Vārds Uzvārds/ ir tiesīga 

prasīt noslēgtā nomas līguma pārjaunošanu. 

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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

     1. Pārjaunot (slēgt jaunu) ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, noslēgto Zemes nomas 

līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašuma daļu ―Viesturi‖, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,11 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 
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        1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi sākot no 2022. gada 1.janvāra;  

        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. 

 

 

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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 101 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 14. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 13. maija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,02 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/, ir neiznomāta, Tērvetes novada  pašvaldībai 

piekritīga zemes vienības daļa 0,02 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 ―Centra 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), 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/, 0,02 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 102 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 15. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,3 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Krūmiľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Krūmiľi‖, Augstkalnes  pagasts, 

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

piekritīga zemes vienības daļa 0,3 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 ―Krūmiľi‖, 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu ―Krūmiľi‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,3 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 103 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 16. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,3 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Krūmiľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Krūmiľi‖, Augstkalnes  pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/ 4644 004 0072, ir neiznomāta, Tērvetes novada  

pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,3 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 ―Krūmiľi‖, 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

pašvaldībai piekritīgās neiznomātās zemes vienības daļu ―Krūmiľi‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,3 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 

http://www.tervetesnovads.lv/
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        1.2. nomas līguma termiľš - 5 (pieci) gadi sākot no 2021. gada 1. jūnija; 

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN; 

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 104 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 17. §) 

 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 13. maija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai iznomāt personiskās palīgsaimniecības 

vajadzībām zemes vienības daļu 0,1 ha platībā pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā 

―Laimdotu mazdārziľi‖, Augstkalnes  pagastā, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ―Laimdotu mazdārziľi‖, 

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

novada  pašvaldībai piekritīga zemes vienības daļa 0,1 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 Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

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

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

 

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

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

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,1 ha platībā, nomu, nosakot: 

http://www.tervetesnovads.lv/
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        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personiskās palīgsaimniecības vajadzībām 

(mazdārziľš); 

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

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

mazāk kā 7 euro gadā, neieskaitot PVN;  

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 105 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 18. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 10. jūnija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienības daļu ―Galatrenči pašvaldība‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,55 ha platībā, kura darbības termiľš beidzās 2020. gada 31. 

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

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

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

lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖ 30.4., 56. un 57. punktu un 

ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi 

(apstiprinātais nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes 

pagastā ir noteikts 130,00 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt 

zemāks kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. 

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo  zemes vienības daļu ―Galatrenči pašvaldība‖, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,55 ha kopplatībā, nomu, 

nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

        1.3. nomas maksu 130,00 EUR/ ha gadā; 
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        1.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 106 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 19. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 08. jūnija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu ―Grunduļi pašvaldība‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, kura darbības termiľš beidzās 2020. gada 31. 

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

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

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 Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, M. Darguža), 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 ―Grunduļi pašvaldība―, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziľš; 

        1.2. nomas līguma termiľu - 5 (pieci)  gadi sākot ar 2021. gada 01. janvāri; 

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

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 107 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 20. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 12. maija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu ―Tīreļi-pašvaldība‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, kura darbības termiľš beidzās 2020. gada 31. decembrī, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 14. punkta ―a‖ 

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

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 Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, M. Darguža), 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 ―Tīreļi-pašvaldība―, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziľš; 

        1.2. nomas līguma termiľu - 5 (pieci)  gadi sākot ar 2021. gada 01. janvāri; 

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

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/


63 

 

 

 

 
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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 108 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 21. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 09. jūnija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu ―Galatrenči pašvaldība‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, kura darbības termiľš beidzās 2020. gada 31. 

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

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

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 Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, M. Darguža), 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 ―Galatrenči pašvaldība‖, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,5 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziľš; 

        1.2. nomas līguma termiľu - 5 (pieci)  gadi sākot ar 2021. gada 01. janvāri; 

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

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 109 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 22. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 21. maija 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemes vienības daļu ―Centra mazdārziľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra apzīmējums/, 0,25 ha platībā, kura darbības termiľš beidzās 2020. gada 31. 

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

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

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 Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. 

Bruss, M. Darguža), 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 ―Centra mazdārziľi―, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,25 ha platībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – personīgā palīgsaimniecība - mazdārziľš; 

        1.2. nomas līguma termiľu - 5 (pieci)  gadi sākot ar 2021. gada 01. janvāri; 

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

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

     2. Uzdot Tērvetes novada Attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei Andrai 

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 110 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 23. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu uz iznomāto neapbūvēto, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vienību ―Madaras‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, 1,67 ha platībā, kura darbības termiľš beidzās 2021. gada 01. jūnijā, 

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

lauksaimniecībā, papildus pamatojoties uz LR MK 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi‖ 30.4., 56. un 57. punktu un 

ievērojot Tērvetes novada domes apstiprināto nomas pakalpojumu maksas cenrādi 

(apstiprinātais nomas maksas apmērs par lauksaimniecībā izmantojamo zemi Augstkalnes 

pagastā ir noteikts 130,00 EUR par ha), apstākli, ka nomas maksas apmērs nedrīkst būt 

zemāks nekā 28 euro gadā, neieskaitot PVN, un ievērojot Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. 

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

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

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piederošo  zemes vienību ―Madaras‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 1,67 ha kopplatībā, nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskai darbībai; 

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

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

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

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

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

projektu sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

līgumi, publicēt informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem Tērvetes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 111 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 24. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

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

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes īpašuma ―Madaras‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 0,55 ha platībā, nomu, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums ―Madaras‖, Augstkalnes pagasts, 

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

0,55 ha platībā,  

- zemes gabals, saskaľā ar 2011. gada 01. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu, ir iznomāts 

/Vārds Uzvārds/, tam tiesiskajā valdījumā un lietojumā esošo ēku, kas atrodas uz zemes 

gabala, uzturēšanai. 2021. gada 01. jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma darbības termiľš 

beidzas.  

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

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

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

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

Saskaľā ar Noteikumu 17. punktu, nomas maksa par zemes gabala nomu ir nosakāma      

1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro gadā, neskaitot 

PVN. 

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Pēc norādīta un saskaľā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir palielināma, 

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

ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

Pēc norādītā un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, 

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

I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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     1. Pagarināt (slēgt jaunu) zemes nomas līgumu ar /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par 

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes vienību ―Madaras‖, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 0,55 ha platībā nomu, nosakot: 

        1.1. zemes izmantošanas mērķi – ēku uzturēšana; 

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

        1.3. nomas maksu 2,25 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN. 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 līguma 

projekta sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 112 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 25. §) 

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome, izskatot /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 2021. gada 20. maija 

iesniegumu ar lūgumu Tērvetes novada pašvaldībai pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu 

par pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes īpašumu ―Bajāri‖, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, 3,1 ha platībā, nomu, konstatēja:   

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgais zemes īpašums ―Bajāri‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sastāvošs no vienas apbūvētas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, 3,1 

ha platībā, turpmāk tekstā - zemes gabals, saskaľā ar 2011. gada 01. jūnijā noslēgto zemes 

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

kas atrodas uz zemes gabala, uzturēšanai. 2021. gada 01. jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma 

darbības termiľš beidzas.  

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

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

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

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.  

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

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

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

Uz zemes gabala atrodošās ēkas nav ierakstītas zemesgrāmatā. 

Pēc norādīta un saskaľā ar Noteikumu 22.1. apakšpunktu, nomas maksa ir palielināma, 

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

ierakstītas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašumu objekti. 

Pēc norādītā un papildus pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 

27. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, 

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

I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

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

Tērvetes novada pašvaldībai piekritīgo, apbūvēto zemes īpašumu ―Bajāri‖, Augstkalnes  

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 3,1 ha platībā nomu, nosakot: 

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

        1.3. nomas maksu 2,25 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 28 euro gadā, neieskaitot PVN. 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 līguma 

projekta sagatavošanu. 

     3. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu noslēgt lēmumam 

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

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

kontroli. 

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

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

tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 

 

  

http://www.tervetesnovads.lv/
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 113 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 26. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

nekustamā īpašuma „Mieži‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, zemes 

vienības ar /kadastra apzīmējums/ sadalīšanu un nekustamā īpašuma ―Ielejas‖, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, 

apvienošanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes 

gabaliem.  

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

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Mieži‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar /kadastra 

apzīmējums/ (16,2 ha). 

/Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mieži‖, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas Bukaišu pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma 

numurs/.   

 Nekustamais īpašums „Ielejas‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/  (0,7969 

ha). 

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ielejas‖, Bukaišu pagasts, 

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

Nekustamā īpašuma „Mieži‖ īpašnieki /Vārds Uzvārds/ un /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt 

nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ trīs daļās 

atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un atdalīto zemes vienības daļu 7,54 ha 

platībā apvienot ar blakus esošo zemes vienību ―Ielejas‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, ar 

/kadastra apzīmējums/. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Ilze Suharevska, 

sertifikāta Nr. AA 0062, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Mieži‖, Bukaišu pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/ trīs daļās, izveidojot divas 

atsevišķas zemes vienībās - Nr. 1, 1,54 ha platībā un Nr. 2, 7,12 ha platībā, kā arī daļu no 

zemes vienības 7,54 ha platībā paredzēts apvienot ar blakus esošos zemes vienību ―Ielejas‖, 
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/kadastra apzīmējums/, 0,7969 ha platībā, izveidojot jaunu zemes vienību 8,34 ha platībā. 

Zemes ierīcības projekts konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības 

projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

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

piešķirt jaunu nosaukumu „Lielmieži‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, bet paliekošajai 

zemes vienībai Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi ―Mieži‖, 

Bukaišu pagasts Tērvetes novads. 

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

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

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

zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu vai maiľu. 

    Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto 

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖,  ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

nekustamā īpašuma „Mieži‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra 

apzīmējums/ trīs daļās – izveidojot jaunu zemes vienību Nr. 1, /kadastra apzīmējums/, 1,54 ha 

platībā, Nr. 2, /kadastra apzīmējums/, 7,12 ha platībā, un zemes vienības daļu 7,54 ha platībā 

apvienojot ar visu zemes vienību ―Ielejas‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, izveidojot jaunu zemes vienību 8,34 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Mieži‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, un apvienotajam nekustamajam īpašumam „Ielejas‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, šādus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

        2.1. zemes vienībai Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 1,54 ha, atstāt 

iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Mieži‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (1,54 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

        2.2. zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 7,12 ha, piešķirt jaunu 

nosaukumu – „Lielmieži‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (7,12 ha) 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101); 

        2.3. apvienotajai zemes vienībai Nr. 3 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 8,34 ha, 

atstāt nosaukumu – „Ielejas‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (8,34 ha) 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 114 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 27. §) 

 

Par nekustamo īpašumu “Ziedoľi” un “Viesturi” apvienošanu, nosaukuma un zemes 

lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas iesniegto lēmuma projektu attiecībā uz /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

iesniegumu par zemes īpašumu „Ziedoľi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un ―Viesturi‖, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, apvienošanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un iepriekš norādīto ierosinājumu, Tērvetes novada 

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Ziedoľi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

sastāv no vienas zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, 14,2 ha platībā. Nekustamais 

īpašums „Viesturi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāv no vienas 

zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/, 9,1 ha platībā. Abas zemes vienības sasvstarpēji 

robežojas. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem „Ziedoľi‖, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un ―Viesturi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/ un /zemesgrāmatas 

nodalījuma numurs/. 

Savā iesniegumā /Vārds Uzvārds/ norāda, ka vēlas tam piederošos divus zemes īpašumus 

„Ziedoľi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un ―Viesturi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, apvienot vienā īpašumā un vienā zemes vienībā, un piešķirt apvienotajai zemes 

vienībai nosaukumu un zemes lietošanas mērķi. 

Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma otrās nodaļas 8. panta trešās daļas otro punktu, 

apvienojot divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un ja par to ir pieľemts vietējās 

pašvaldības lēmums, zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā. 

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

ierīcības likumu, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. pantu un LR MK 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 

2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. 

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 
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     1. Apvienot nekustamā īpašuma „Ziedoľi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, zemes 

vienību ar /kadastra apzīmējums/, 14,2 ha platībā, ar nekustamā īpašuma ―Viesturi‖, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar /kadastra apzīmējums/, 9,1 ha platībā. 

     2. Apvienotajām zemes vienībām ―Ziedoľi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

apzīmējums/, un ―Viesturi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra apzīmējums/, 

piešķirt nosaukumu „Viesturi‖, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, un visā platībā (23,3 ha) 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 115 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 28. §) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma “Jaunceriľi” 

sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

―Jaunceriľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sadalīšanu, nosaukuma un 

lietošanas mērķa piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes 

novada dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Jaunceriľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pieder /Vārds Uzvārds/ un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 18,3 ha.  

/Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunceriľi‖, Bukaišu pagasts, 

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

Nekustamā īpašuma „Jaunceriľi‖ īpašnieks /Vārds Uzvārds/ vēlas sadalīt nekustamā 

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

izstrādātajam zemes ierīcības projektam. 

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

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

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunceriľi‖, Bukaišu pagasts, 

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

Nr. 1 – 8,85 ha platībā un Nr. 2 – 9,18 ha platībā, izveidojot divus īpašumus un konkretizē 

nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst 

Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

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

piešķirt jaunu nosaukumu – „Ceriľkalni‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, bet zemes 

vienībām Nr. 1 /kadastra apzīmējums/ atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – ―Jaunceriľi‖, 

Bukaišu pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

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

zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu vai maiľu. 
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    Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto 

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība‖, ievērojot Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

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

Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

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

nekustamā īpašuma „Jaunceriľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

/kadastra apzīmējums/ divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, /kadastra apzīmējums/ 8,85 ha 

platībā un Nr. 2,  /kadastra apzīmējums/ 9,18 ha platībā. 

     2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Jaunceriľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

        2.1. paliekošajai zemes vienībai  Nr. 1 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 8,85 ha, 

atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Jaunceriľi‖,  Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (8,85 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

        2.2. atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar /kadastra apzīmējums/, kopējā platība 9,18 ha, 

piešķirt jaunu nosaukumu – „Ceriľkalni‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, un visā tās 

platībā (9,18 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 116 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 29. §) 

 

Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam “Krūmmalas”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam ―Krūmmalas‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošam no vienas neapbūvētas zemes vienības 6,6 ha 

platībā, reģistrēts Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, un konstatējot, 

ka šī nekustamā īpašuma īpašnieks /Vārds Uzvārds/, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas 

zemesgrāmatā, ir iesniedzis Tērvetes novada domē iesniegumu ar attiecīgu lūgumu mainīt 

nekustamajam īpašumam ―Krūmmalas‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nosaukumu 

uz ―Silmacīši‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, saistībā ar vēlmi apvienot tam 

piederošos nekustamos īpašumus vienā īpašumā un zemesgrāmatas nodalījumā, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. pantu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. 

panta 14. punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija 

lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. 

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

NOLEMJ: 

 

     1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ―Krūmmalas‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, jaunu nosaukumu ―Silmacīši‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 117 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 30. §) 

 

Par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam “Vilkači”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Tautsaimniecības un attīstības komitejas iesniegto lēmuma 

projektu par nosaukuma maiľu nekustamajam īpašumam ―Vilkači‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, sastāvošam no vienas neapbūvētas zemes vienības 3,4 ha 

platībā, reģistrēts Augstkalnes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/, un konstatējot, 

ka šī nekustamā īpašuma īpašnieks /Vārds Uzvārds/, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas 

zemesgrāmatā, ir iesniedzis Tērvetes novada domē iesniegumu ar attiecīgu lūgumu mainīt 

nekustamajam īpašumam ―Vilkači‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nosaukumu uz 

―Silmacīši‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, saistībā ar vēlmi apvienot tam piederošos 

nekustamos īpašumus vienā īpašumā un zemesgrāmatas nodalījumā, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām‖ 21. pantu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. 

punktu, ievērojot Tautsaimniecības un attīstības komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti 

vārdiski balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. 

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

 

     1. Piešķirt nekustamajam īpašumam ―Vilkači‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

/kadastra numurs/, jaunu nosaukumu ―Silmacīši‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

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

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

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

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 118 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 32. §) 

 

Par nomas līguma darbības termiľa pagarināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par noslēgtā Nedzīvojamo 

telpu nomas līguma darbības termiľa pagarināšanu ar Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju 

zemnieku saimniecību /Nosaukums/ par telpu nomu pašvaldības ēkā ―Tornis‖, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, līdz 2025. gada 31. decembrim.  

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaľā ar 2018. gada 16. augustā starp Tērvetes novada domi un Augstkalnes pagasta 

/Nosaukums/ māju zemnieku saimniecību /Nosaukums/ noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas 

līguma nosacījumiem, Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku saimniecību 

/Nosaukums/ ir iznomātas Tērvetes novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā ―Tornis‖, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ar nomas līguma darbības termiľu līdz 2021. gada 31. 

augustam un telpu izmantošanas mērķi – noliktava. 

2021. gada 26. aprīlī Tērvetes novada dome ir saľēmusi Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ 

māju zemnieku saimniecības /Nosaukums/ iesniegumu ar lūgumu pagarināt norādītā nomas 

līguma darbības termiľu uz maksimālo termiľu, lai varētu veikt ieguldījumus ēkā. 

Saskaľā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.
1 

panta pirmo daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā 

īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Saskaľā ar Noteikumu 14. punkta nosacījumiem, lēmumu par nomas objekta nodošanu 

iznomāšanai pieľem iznomātājs. 

Saskaľā ar Noteikumu 18. punkta nosacījumiem, iznomātājam, ievērojot sabiedrības 

intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma 

termiľu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma 

kopējais termiľš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiľu. 

Saskaľā ar Noteikumu 20. punktu, nomas līgumu ir tiesības nepagarināt ar nomnieku, kurš 

pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu nav 

labticīgi pildījis attiecīgajā vai citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka 

pienākumus, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu 

maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai 

vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšľa nomas maksas aprēķina periods, 

vai iznomātājam zināmi ar publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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maksājumu parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret 

iznomātāju. 

Ievērojot minēto tiesisko regulējumu un lietderības apsvērumus, kā arī ľemot vērā tādus 

apstākļus, ka Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku saimniecību /Nosaukums/ ir 

labticīgi pildījusi telpu nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav 

nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma 

uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, 2018. gada 16. augustā starp 

Tērvetes novada domi un Augstkalnes pagasta /Nosaukums/ māju zemnieku saimniecību 

/Nosaukums/ noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības termiľš par telpu nomu ēkā 

―Tornis‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, var tikt pagarināts līdz 2031. gada 31. 

augustam. 

Saskaľā ar Noteikumu 21. punkta nosacījumiem, pagarinot nomas līguma termiľu, nomas 

maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un 

maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.  

Vadoties no norādītā, pārskatot nomas maksas apmēru,  tas ir nosakāms atbilstoši Tērvetes 

novada domes Grāmatvedības nodaļas veiktajam aprēķinam 0,054 EUR un papildus PVN par 

vienu kvadrātmetru mēnesī.  

Vadoties no minētajiem lietas faktiskajiem un juridiskajiem apstākļiem, papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 

19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. 

Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:   

 

     1. Pagarināt 2018. gada 16. augustā starp Tērvetes novada domi un Augstkalnes pagasta 

/Nosaukums/ māju zemnieku saimniecību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, noslēgtā 

Nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības termiľu par telpu nomu ēkā ―Tornis‖, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, līdz 2031. gada 31. augustam, nosakot nomas maksas apmēru   

0,054 EUR un papildus PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. 

     2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu veikt visas 

nepieciešamās darbības nomas līguma darbības termiľa pagarināšanai saskaľā ar šī lēmuma 

pamatnoteikumiem. 

     3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

iela 19, Jelgava, LV-3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 119 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 33. §) 

Par nomas līgumu pārjaunošanu un nomas maksas pārskatīšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par noslēgto nedzīvojamo 

telpu nomas līgumu ar SIA /Nosaukums/ par telpu nomu pašvaldības ēkā ―Virsaiši‖, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārjaunošanu un nomas maksas pārskatīšanu.  

Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Saskaľā ar 2015. gada 17. februārī starp Tērvetes novada domi un SIA /Nosaukums/ 

noslēgtā Nedzīvojamo telpu /nomas līguma numurs/ nosacījumiem, SIA /Nosaukums/ ir 

iznomātas Tērvetes novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā ―Virsaiši‖, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, ar noteikto nomas maksu 2,83 EUR/m
2
, neskaitot PVN, nomas līguma 

darbības termiľu līdz 2024. gada 31. decembrim un telpu izmantošanas mērķi – veikala 

ierīkošana un uzturēšana. 

Saskaľā ar 2020. gada 18. jūnijā starp Tērvetes novada domi un SIA /Nosaukums/ noslēgtā 

Nedzīvojamo telpu /nomas līguma numurs/ nosacījumiem, SIA /Nosaukums/ ir iznomātas 

Tērvetes novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā ―Virsaiši‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, ar noteikto nomas maksu 0,72 EUR/m
2
, neskaitot PVN, nomas līguma darbības 

termiľu līdz 2029. gada 31. decembrim un telpu izmantošanas mērķi – komercdarbība. 

2021. gada 24. martā Tērvetes novada dome ir saľēmusi SIA /Nosaukums/ iesniegumu ar 

lūgumu pagarināt 2015. gada 17. februārī starp Tērvetes novada domi un SIA /Nosaukums/ 

noslēgtā Nedzīvojamo telpu /nomas līguma numurs/ darbības termiľu līdz 2029. gada 31. 

decembrim, kā arī pārvērtēt noteiktās nomas maksas apmēru, jo līgumā noteiktais nomas 

maksas apmērs neatbilst šā brīža tirgus situācijai. 

Saskaľā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.
1 

panta pirmo daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā 

īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Saskaľā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi‖, turpmāk tekstā – Noteikumi, 14. punkta 

nosacījumiem, lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieľem iznomātājs. 

Saskaľā ar Noteikumu 18. punkta nosacījumiem, iznomātājam, ievērojot sabiedrības 

intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma 

termiľu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma 

kopējais termiľš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiľu. 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums


84 

 

Saskaľā ar Noteikumu 20. punktu, nomas līgumu ir tiesības nepagarināt ar nomnieku, kurš 

pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu nav 

labticīgi pildījis attiecīgajā vai citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka 

pienākumus, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu 

maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai 

vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšľa nomas maksas aprēķina periods, 

vai iznomātājam zināmi ar publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto 

maksājumu parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret 

iznomātāju. 

Ievērojot minēto tiesisko regulējumu un lietderības apsvērumus, kā arī ľemot vērā tādus 

apstākļus, ka SIA /Nosaukums/ ir labticīgi pildījusi Nedzīvojamo telpu /nomas līguma 

numurs/ noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tai nav nenokārtotu parādsaistību pret 

iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo 

pakalpojumu maksājumu parādu, Nedzīvojamo telpu /nomas līguma numurs/ var tikt 

pārjaunots, pagarinot nomas darbības termiľu un nosakot to līdz 2029. gada 31. decembrim. 

Saskaľā ar Noteikumu 21. punkta nosacījumiem, pagarinot nomas līguma termiľu, nomas 

maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un 

maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.  

Saskaľā ar Noteikumu 103. punkta nosacījumiem, iznomātājam ir tiesības nomas līguma 

darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja 

nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu 

samazinājuma tendence. Nomas maksu nesamazina pirmo trīs gadu laikā pēc nomas līguma 

noslēgšanas. 

Atbilstoši Tērvetes novada domes pasūtītājam neatkarīga vērtētāja atzinumam (sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja Anita Vēdiķe, kvalifikācijas sertifikāts Nr. 76), kā ieteicamā 

nomas maksa telpām ēkā ―Virsaiši‖, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, ir noteikta 1,00 – 

1,30 EUR/m
2
, neskaitot PVN. 

Vadoties no norādītā, pārskatot nomas maksas apmēru,  tā ir nosakāma 1,30 EUR/m
2
. 

Vienlaikus, pārjaunojot 2015. gada 17. februārī starp Tērvetes novada domi un SIA 

/Nosaukums/ noslēgto Nedzīvojamo telpu /nomas līguma numurs/ ir pārjaunojams arī 2020. 

gada 18. jūnijā starp Tērvetes novada domi un SIA /Nosaukums/ noslēgtais Nedzīvojamo 

telpu /nomas līguma numurs/, nosakot vienādu nomas maksu 1,30 EUR/m
2
, neskaitot PVN. 

Vadoties no minētajiem lietas faktiskajiem un juridiskajiem apstākļiem, papildus 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. pantu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 

19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. 

Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:   

 

     1. Pārjaunot 2015. gada 17. februārī starp Tērvetes novada domi un SIA /Nosaukums/ 

noslēgto Nedzīvojamo telpu /nomas līguma numurs/ un 2020. gada 18. jūnijā starp Tērvetes 

novada domi un SIA /Nosaukums/ noslēgto Nedzīvojamo telpu /nomas līguma numurs/, ar 

šādiem nosacījumiem: 

    1.1. Nomas līguma darbības termiľš līdz 2029. gada 31. decembrim; 

    1.2. Nomas maksu  1,30 EUR/m
2 

un papildus PVN mēnesī. 

     2. Pilnvarot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoru Māri Berlandu veikt visas 

nepieciešamās darbības nomas līgumu pārjaunošanai saskaľā ar šī lēmuma 

pamatnoteikumiem; 

     3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Atmodas iela 

19, Jelgava, LV-3007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 120 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 41. §) 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu bezstrīdus kārtībā 

 

Tērvetes novada dome, izskatot Zemgales apgabaltiesas iecirkľa Nr. 114 zvērinātas tiesu 

izpildītājas Pārslas Bērziľas 2021. gada 24. maija /pieprasījuma numurs/ ar lūgumu sniegt 

ziľas par nekustamā īpašuma „Dzērvītes‖ - 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, saistībā ar piedziľas vēršanu uz minēto nekustamo īpašumu, un 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamības gadījumā iesniegt lēmumu par nodokļu parāda 

piedziľu, konstatēja: 

/Izpildu lietas numurs/ ietvaros tiek vērsta piedziľa uz /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, 

piederošo nekustamo īpašumu „Dzērvītes‖ - 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/. /Vārds Uzvārds/ īpašuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu nostiprinātas 

Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Tērvetes pagasta /zemesgrāmatas nodalījuma numurs/. 

/Vārds Uzvārds/ piederošajam nekustamajam īpašumam „Dzērvītes‖- 2, Tērvetes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds pēc 

stāvokļa uz 14.06.2021 sastāda 69,79 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 

zeme - 44,06 EUR, nokavējuma nauda 16,11 EUR, pamatparāds ēkas – 7,07 EUR, nokavējuma 

nauda 2,55 EUR. 

Ievērojot norādīto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 2. pantu, 9. 

panta otro daļu, kur noteikts, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu 

saskaľā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem 

un nodevām‖ un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai, likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 18. panta pirmās daļas 11. punktu, kurā 

noteikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiľā 

nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas, likuma „Par pašvaldībām‖ 21. pantu un ľemot 

vērā Finanšu komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. 

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

M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS -  nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no /Vārds Uzvārds/, /personas kods/, par labu Tērvetes 

novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu 

par nekustamo īpašumu „Dzērvītes‖ - 2, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 
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numurs/, 69,79 EUR (sešdesmit deviľi eiro 79 centi) apmērā, tai skaitā pamatparāds par zemi 

44,06 EUR, nokavējuma nauda 16,11 EUR, pamatparāds par ēkām 7,07 EUR, nokavējuma 

nauda 2,55 EUR, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo mantu. 

2. Lēmumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei. 

3. Lēmums stājas spēkā saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un 

otro daļu un ir izpildāms nekavējoties.  

4. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 

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

3007. Lēmuma pārsūdzība neaptur tā piespiedu izpildi. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             D.  Reinika 
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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 121 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 42. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 5 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 15. februāra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viľam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

―Labrenči‖ - 5, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 32,2 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 308/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 5, 

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. 5, ―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; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=
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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. 5, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

"Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Toms Ermalis, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 139, ir noteikta 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiľi 

simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1450,00 EUR (viens tūkstotis 

četri simti piecdesmit 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 19. jūnija 

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

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 5, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiľi simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 30. 

septembrim 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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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2021. gada 28. jūnijā                                                                                             Nr. 122 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 43. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 8 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 04. marta iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

―Labrenči‖ - 8, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 8, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 32,2 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 308/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 8, 

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. 8, ―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; 

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. 8, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

"Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Toms Ermalis, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 139, ir noteikta 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs 

simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1450,00 EUR (viens tūkstotis 

četri simti piecdesmit 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 19. jūnija 

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

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 8, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 30. 

septembrim 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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 123 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 44. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 13 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 17. februāra iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

―Labrenči‖ - 13, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome  konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 13, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 49,4 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 480/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 13, 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. 13, ―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; 

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. 13, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

"Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Toms Ermalis, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 139, ir noteikta 6400,00 EUR (seši tūkstoši četri 

simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2261,00 EUR (divi  tūkstoši divi 

simti sešdesmit viens 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 19. jūnija 

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

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 13, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 6400,00 EUR (seši tūkstoši četri simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 30. 

septembrim 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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 124 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 45. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 24 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 05. aprīļa iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

―Labrenči‖ - 24, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 24, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,7 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 473/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 24, 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. 24, ―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; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0127011993021632769&Hash=


94 

 

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. 24, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

"Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Toms Ermalis, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 139, ir noteikta 6400,00 EUR (seši tūkstoši četri 

simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2227,00 EUR (divi tūkstoši divi 

simti divdesmit septiľi 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. jūnija 

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

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 24, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 6400,00 EUR (seši tūkstoši četri simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 30. 

septembrim 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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 125 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 46. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 39 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 06. aprīļa iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viľam Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

―Labrenči‖ - 39, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

Renārs Stenkevics uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 39, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 48,8 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 474/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 39, 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. 39, ―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. 39, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

"Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Toms Ermalis, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 139, ir noteikta 6000,00 EUR (seši tūkstoši eiro 00 

centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2232,00 EUR (divi tūkstoši divi simti 

trīsdesmit divi 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 19. jūnija  

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

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 39, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 6000,00 EUR (seši tūkstoši eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 30. 

septembrim 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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 126 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 47. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 74 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 05. aprīļa iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

―Labrenči‖ - 74, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 74, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, 

sastāvošu no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 32,4 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma 310/35171 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/ un zemes gabala /kadastra apzīmējums/ . 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Labrenči‖ - 74, 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. 74, ―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. 74, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tirgus 

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

"Ober Haus Vērtēšanas serviss" sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Toms Ermalis, 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr. 139, ir noteikta 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoľi 

simti eiro 00 centi) apmērā, bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1460,00 EUR (viens tūkstotis 

četri simti sešdesmit 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 19. jūnija 

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

Laizāns, I. Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

        1. Nodot atsavināšanai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokļa īpašumu Nr. 74, ―Labrenči‖, Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoľi simti eiro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas 

kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 30. 

septembrim 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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 127 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 48. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 15 atsavināšanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi /Vārds Uzvārds/ 2021. gada 27. aprīļa iesniegumu ar 

ierosinājumu pārdot viľai Tērvetes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 

―Spīdolas‖ dz. 16, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads.   

        Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Tērvetes novada dome konstatēja: 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 16 ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sastāvošu no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,9 m
2
, un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošo kopīpašuma domājamo daļu 56900/116630 no daudzdzīvokļu mājas /kadastra 

apzīmējums/, un  zemes gabala /kadastra apzīmējums/. 

Tērvetes novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ―Spīdolas‖ - 16, 

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. 16, ―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. 

        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. 16, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

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

servisa  sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Toms Ermalis, profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts Nr. 139, ir noteikta 6000,00 EUR (seši  tūkstoši euro 00 centi) apmērā, bet aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 2126,00 EUR(divi tūkstoši viens simts  divdesmit seši euro 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 

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

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

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

 

        1. Atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa 

īpašumu Nr. 16, ―Spīdolas‖, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, pārdodot to 

par cenu 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro 00 centi) /Vārds Uzvārds/, /personas kods/. 

        2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja /Vārds Uzvārds/ līdz 2021. gada 30. 

septembrim 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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 128 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 49. §) 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 12 atsavināšanu 

 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam 

pievienotos dokumentus par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

―Spīdolas‖- 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs, 

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

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

pieľemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā 

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

likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, ievērojot Finanšu 

komitejas 2021. gada 19. jūnija lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 

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

Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET  - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

  Apstiprināt 2021. gada 10. jūnijā notikušās izsoles protokolu un Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma ―Spīdolas‖- 12, Augstkalne, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu ―Spīdolas‖-12, Augstkalne, Augstkalnes  pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/,                    mantas nosolītājam  /Vārds Uzvārds/,  /personas kods, par tās nosolīto 

cenu 10 300,00 EUR (desmit tūkstoši trīs simti eiro 00 centi). 

 

 

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 28. jūnijā                                                                                             Nr. 129 

                                                                                                              (protokols Nr. 12, 51. §) 

 

Par lēmuma precizēšanu 

 

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

2020. gada 30. janvāra sēdes lēmuma Nr. 18 „Par nekustamā īpašuma ―Mežaiľi‖ sadalīšanu, 

nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu‖ precizēšanu, un konstatējot, ka lēmuma 

lemjošajā daļā ir neprecīzi norādīts nekustamā īpašuma ―Mežaiľi‖, Bukaišu pagasts, Tērvetes 

novads, /kadastra numurs/, zemes vienības kadastra apzīmējums, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Finanšu komitejas 2021. gada 28. 

jūnija lēmumu,  atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, I. Vēveris, S. Laizāns, I. 

Krūmiľa, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, A. Bruss, M. Darguža), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 

Precizēt Tērvetes novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 18 „Par 

nekustamā īpašuma ―Mežaiľi‖ sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa 

piešķiršanu‖, aizstājot lēmuma lemjošās daļas 2. punktā skaitli ‖4688 002 0024‖ ar skaitli  

―4656 002 0024‖. 

 

  

Domes priekšsēdētāja                                                                                            D. Reinika 
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APSTIPRINĀTI 

Ar Tērvetes novada domes  

2021. gada 28. jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 12, 52. §) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 4 

 “Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām‖ 21. panta  

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu  
 

 

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

„Tērvetes pašvaldības nolikums‖, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādu grozījumu: 

 

Izteikt Saistošo noteikumu 5.1. apakšunktu šādā redakcijā: 

 

―5.1. Tērvetes administrācija (turpmāk – pašvaldības centrālā administrācija);‖. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika             
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Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4  

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

noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīts Tērvetes novada 

pašvaldības izveidotās iestādes – Tērvetes novada pašvaldības 

centrālās administrācijas ―Tērvetes novada dome‖ nosaukums, 

nodrošinot, ka administratīvo teritoriju apvienošanas pārejas 

periodā iestādei ir noteikts atbilstošs, trešās personas 

nemaldinošs, nosaukums. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīts Tērvetes novada 

pašvaldības izveidotās iestādes – Tērvetes novada pašvaldības 

centrālās administrācijas ―Tērvetes novada dome‖ nosaukums 

uz ―Tērvetes administrācija‖. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzľēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav ietekmes 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              D. Reinika        
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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2021. gada 28. jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 12, 53. §) 

 

 

    Saistošie noteikumi Nr. 5 

Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldības budţets 2021. gadam” 

 

Izdoti saskaľā ar  

likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 2. punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem‖ 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021.gadam‖ šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 

„1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieľēmumus 5 559 894 euro 

apmērā‖. 

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

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā: 

„2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos izdevumus 7 520 490 euro 

apmērā.‖ 

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

 

 

Domes priekšsēdētāja                  D. Reinika 
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1. pielikums 
Saistošiem noteikumiem Nr. 5 

―Grozījumi Tērvetes novada domes  

2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam‖ 

 

 

 

PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMU TĀME 2021. gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budţeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam uz 

27.05.2021 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2021. 

gadam 

EUR EUR EUR 

I IEĽĒMUMI - kopā   5446230,00 113664,00 5559894,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1717581,00 0,00 1717581,00 

  Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa   1.1.0.0. 1717581,00 0,00 1717581,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1717581,00 0,00 1717581,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 510336,00 34350,00 544686,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 510336,00 34350,00 544686,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 509896,00 16500,00 526396,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 110,00 9500,00 9610,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 330,00 8350,00 8680,00 

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 6000,00 1000,00 7000,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 6000,00 1000,00 7000,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 6000,00 1000,00 7000,00 

IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS 

UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 3000,00 0,00 3000,00 

  Procentu ieľēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un 

atlikto maksājumu   8.6.0.0. 3000,00 0,00 3000,00 

    Procentu ieľēmumi par atlikto maksājumu 

no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 3000,00 0,00 3000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 1410,00 350,00 1760,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budţetā   9.4.0.0. 750,00 200,00 950,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriľtiesās     9.4.2.0. 600,00 0,00 600,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 

aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu     9.4.5.0. 100,00 200,00 300,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 50,00 0,00 50,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 660,00 150,00 810,00 
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    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto 

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saľemšanu     9.5.1.1. 40,00 0,00 40,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 

publiskās vietās     9.5.1.4. 300,00 300,00 600,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saľemšanu     9.5.2.1. 120,00 20,00 140,00 

    Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 200,00 -170,00 30,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 1612,00 1550,00 3162,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 1612,00 1550,00 3162,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 1612,00 1550,00 3162,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI 12.0.0.0. 1737,00 550,00 2287,00 

  Daţādi nenodokļu ieľēmumi   12.3.0.0. 1737,00 550,00 2287,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieľēmumi 

    

12.3.9.0. 1737,00 550,00 2287,00 

Ieľēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 110400,00 0,00 110400,00 

  Ieľēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 43800,00 7500,00 51300,00 

  Ieľēmumi no zemes, meţa īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 66400,00 -12200,00 54200,00 

    Ieľēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 66400,00 -12200,00 54200,00 

  Ieľēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas   13.4.0.0. 200,00 4700,00 4900,00 

No valsts budţeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budţeta nefinansēto 

iestāţu transferti 17.0.0.0. 1900,00 0,00 1900,00 

  Pašvaldību saľemtie transferti no valsts 

budţeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budţeta 

nefinansētām iestādēm   17.2.0.0. 1900,00 0,00 1900,00 

Valsts budţeta transferti 18.0.0.0. 1008914,00 21204,00 1030118,00 

  Pašvaldību saľemtie transferti no valsts 

budţeta   18.6.0.0. 1008914,00 21204,00 1030118,00 

    Pašvaldību saľemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 541277,00 20904,00 562181,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saľemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 1240,00 300,00 1540,00 

    Pašvaldību budžetā saľemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 466397,00 0,00 466397,00 

Pašvaldību budţetu transferti 19.0.0.0. 830000,00 20000,00 850000,00 

  Pašvaldību saľemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 830000,00 20000,00 850000,00 

Iestādes ieľēmumi 21.0.0.0. 1253340,00 34660,00 1288000,00 

  Ieľēmumi no iestāţu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieľēmumi   21.3.0.0. 1253340,00 34660,00 1288000,00 

    Ieľēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 290,00 0,00 290,00 



108 

 

    Ieľēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 39000,00 0,00 39000,00 

    Ieľēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1214050,00 34660,00 1248710,00 

 

2. pielikums 

Saistošiem noteikumiem Nr. 5 

―Grozījumi Tērvetes novada domes  

2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 1 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2021. gadam‖ 

 

PAMATBUDŢETA IZDEVUMU TĀME 2021. gadam  
  

Rādītāju nosaukumi 

Budţeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam uz 

27.05.2021 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2021. 

gadam 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7406826,00 113664,00 7520490,00 

1 2 3 4 5 

Atlīdzība 1000 3219544,00 16084,00 3235628,00 

  Atalgojums   1100 2493011,00 12800,00 2505811,00 

    Mēnešalga     1110 2325061,00 12800,00 2337861,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 157104,00 0,00 157104,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata     1150 4966,00 0,00 4966,00 

    Darba devēja piešķirtie labumi un 

maksājumi     1170 5880,00 0,00 5880,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 726533,00 3284,00 729817,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas     1210 610905,00 3284,00 614189,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi     1220 115628,00 0,00 115628,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2364105,00 -17080,00 2347025,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni   2100 3713,00 0,00 3713,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2110 1544,00 0,00 1544,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni     2120 2169,00 0,00 2169,00 

  Pakalpojumi   2200 1118445,00 -19880,00 1098565,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 13443,00 0,00 13443,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 282551,00 6500,00 289051,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu     2230 160989,00 2680,00 163669,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)     2240 634452,00 -30110,00 604342,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 17200,00 1050,00 18250,00 

    Īre un noma     2260 4290,00 0,00 4290,00 
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    Citi pakalpojumi     2270 520,00 0,00 520,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un 

komisijas maksas par izmantotajiem 

atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 5000,00 0,00 5000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000   2300 1109329,00 2800,00 1112129,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai     2310 124018,00 0,00 124018,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 160279,00 0,00 160279,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 31970,00 0,00 31970,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli     2350 106713,00 1000,00 107713,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana     2360 672691,00 1800,00 674491,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 11618,00 0,00 11618,00 

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

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 3993,00 0,00 3993,00 

  Budţeta iestāţu nodokļu, nodevu un 

sankciju maksājumi   2500 128625,00 0,00 128625,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu 

maksājumi     2510 128625,00 0,00 128625,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 5694,00 0,00 5694,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem   3200 5694,00 0,00 5694,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un 

fiziskām personām     3260 5694,00 0,00 5694,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1477241,00 94660,00 1571901,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 400,00 0,00 400,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 400,00 0,00 400,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1476841,00 94660,00 1571501,00 

    Zeme un būves     5210 4200,00 9950,00 14150,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 9850,00 0,00 9850,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 238217,00 3300,00 241517,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība     5240 511646,00 2500,00 514146,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 712928,00 78910,00 791838,00 

Sociālie pabalsti 6000 213145,00 0,00 213145,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 180870,00 0,00 180870,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā     6240 7200,00 0,00 7200,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā     6250 23570,00 0,00 23570,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeľa nodrošināšanai naudā     6260 8700,00 0,00 8700,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 11100,00 0,00 11100,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 130300,00 0,00 130300,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 3020,00 0,00 3020,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem     6320 1320,00 0,00 1320,00 
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natūrā 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 1700,00 0,00 1700,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas   6400 29255,00 0,00 29255,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem     6410 1980,00 0,00 1980,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildei natūrā un naudā     6420 27275,00 0,00 27275,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, 

pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 127097,00 20000,00 147097,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 127097,00 20000,00 147097,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 125457,00 20000,00 145457,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

uz valsts budžetu     7240 640,00 0,00 640,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām, budžeta nefinansētām 

iestādēm     7270 1000,00 0,00 1000,00 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tērvetes novada pašvaldības 2021. gada 28. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 5 

 

„Grozījumi Tērvetes novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Tērvetes novada pašvaldības budţets 2021. gadam”” 

 

 

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

analīzi uz 2021. gada 28. jūniju Pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši 

grozījumu priekšlikumi: 

 precizēti Pašvaldības plānotie ieľēmumi; 

 precizēti izdevumi pamatbudžetā atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām. 

 

1. Pamatbudţets 

 

1.1. Ieľēmumi 

 

Ieľēmumu prognoze kopumā palielināta par 113 664 euro. 

 

Tabula nr.1.1.  Pašvaldības ieľēmumu izmaiľas 2021. gada 28. jūnija grozījumos 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budţeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam uz 

28.05 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2021. gada 

budţets 

EUR EUR EUR 

I IEĽĒMUMI - kopā   5446230,00 113664,00 5559894,00 

   Budţeta ieľēmumi   3388278,00 78604,00 3466882,00 

    ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 510336,00 34350,00 544686,00 

      Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 510336,00 34350,00 544686,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 509896,00 16500,00 526396,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 110,00 9500,00 9610,00 

        Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem     4.1.3.0. 330,00 8350,00 8680,00 

    NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM 5.0.0.0. 6000,00 1000,00 7000,00 

      Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces   5.5.0.0. 6000,00 1000,00 7000,00 

        Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 6000,00 1000,00 7000,00 

    VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 1410,00 350,00 1760,00 

      Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā   9.4.0.0. 750,00 200,00 950,00 

        Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 

aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības     9.4.5.0. 100,00 200,00 300,00 
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izsniegšanu 

      Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 660,00 150,00 810,00 

        Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 

publiskās vietās     9.5.1.4. 300,00 300,00 600,00 

        Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 

saľemšanu     9.5.2.1. 120,00 20,00 140,00 

        Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības     9.5.2.9. 200,00 -170,00 30,00 

    NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 1600,00 1150,00 2750,00 

      Naudas sodi   10.1.0.0. 1600,00 1150,00 2750,00 

        Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 1600,00 1150,00 2750,00 

    PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI 12.0.0.0. 1137,00 550,00 1687,00 

      Dažādi nenodokļu ieľēmumi   12.3.0.0. 1137,00 550,00 1687,00 

        Citi dažādi nenodokļu ieľēmumi 

    

12.3.9.0. 1137,00 550,00 1687,00 

      Ieľēmumi no ēku un būvju īpašuma 

pārdošanas   13.1.0.0. 43800,00 7500,00 51300,00 

      Ieľēmumi no zemes, meža īpašuma 

pārdošanas   13.2.0.0. 66400,00 -12200,00 54200,00 

        Ieľēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 66400,00 -12200,00 54200,00 

      Ieľēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas   13.4.0.0. 200,00 4700,00 4900,00 

    Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1004914,00 21204,00 1026118,00 

      Pašvaldību saľemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1004914,00 21204,00 1026118,00 

        Pašvaldību saľemtie valsts budžeta 

transferti 

    

18.6.2.0. 537277,00 20904,00 558181,00 

        Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saľemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 1240,00 300,00 1540,00 

    Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 30000,00 20000,00 50000,00 

      Pašvaldību saľemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 30000,00 20000,00 50000,00 

  1 Administrācija   16542,00 400,00 16942,00 

    NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 12,00 400,00 412,00 

      Naudas sodi   10.1.0.0. 12,00 400,00 412,00 

        Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 12,00 400,00 412,00 

  30 Labiekārtošana   0,00 10,00 10,00 

    Iestādes ieľēmumi 21.0.0.0. 0,00 10,00 10,00 

      Ieľēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieľēmumi   21.3.0.0. 0,00 10,00 10,00 

        Ieľēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 0,00 10,00 10,00 

  31 Mājokļu apsaimniekošana   122740,00 34650,00 157390,00 

    Iestādes ieľēmumi 21.0.0.0. 122740,00 34650,00 157390,00 

      Ieľēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieľēmumi   21.3.0.0. 122740,00 34650,00 157390,00 
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        Ieľēmumi par pārējiem sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 105500,00 34650,00 140150,00 

 

Ieľēmumu palielinājumu sastāda:  

 

 NĪ nodokļa ieľēmumi par zemi EUR 16 500,00 

 NĪ nodokļa ieľēmumi par ēkām EUR 9 500,00 

 NĪ nodokļa ieľēmumi par mājokļiem EUR 8 350,00 

 Dabas resursu nodokļa ieľēmumi EUR 1000,00 

 Ieľēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas EUR 7500,00 

 Ieľēmumi no kustamās mantas realizācijas EUR 4 700,00 

 Valts budžeta transferti EUR 21 204,00 

 Transferti no citām pašvaldībām EUR 20 000,00 

 Ieľēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 34 650,00  

 Citi ieľēmumi EUR 2 460,00 apmērā. 

Par EUR 12 200,00 tiek samazināta ieľēmumu prognoze no zemes īpašuma pārdošanas. 

 

1.2. Izdevumi 

 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa 

funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus 

palielinot par 113 664 euro. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saľemtajiem 

ieľēmumiem.  

 

Tabula nr.1.2.  Pašvaldības izdevumu izmaiľas 2021. gada 28. jūnija grozījumos 

Rādītāju nosaukumi 

Budţeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2021. 

gadam uz 

28.05 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2021. gada 

budţets 

EUR EUR EUR 

II IZDEVUMI - kopā   7406826,00 113664,00 7520490,00 

  1 Administrācija   321921,00 1200,00 323121,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 68613,00 1200,00 69813,00 

      Pakalpojumi   2200 46413,00 1200,00 47613,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu     2230 31813,00 400,00 32213,00 

        Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 700,00 800,00 1500,00 

  11 Brigaderes sk.v.fin   179416,00 7084,00 186500,00 

    Atlīdzība 1000 175424,00 7084,00 182508,00 

      Atalgojums   1100 141940,00 5732,00 147672,00 

        Mēnešalga     1110 141940,00 5732,00 147672,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 33484,00 1352,00 34836,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 33484,00 1352,00 34836,00 

  13 Augstkalnes sk.v.fin   156865,00 7500,00 164365,00 

    Atlīdzība 1000 153629,00 7500,00 161129,00 

      Atalgojums   1100 124301,00 6068,00 130369,00 
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        Mēnešalga     1110 124301,00 6068,00 130369,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 29328,00 1432,00 30760,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 29328,00 1432,00 30760,00 

  18 Sports   167841,00 8350,00 176191,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 52200,00 8350,00 60550,00 

      Pakalpojumi   2200 38210,00 8350,00 46560,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)     2240 12750,00 8350,00 21100,00 

  19 Autobusi   15338,00 13842,00 29180,00 

    Atlīdzība 1000 7878,00 13842,00 21720,00 

      Atalgojums   1100 6247,00 11200,00 17447,00 

        Mēnešalga     1110 6052,00 11200,00 17252,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 1631,00 2642,00 4273,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 1436,00 2642,00 4078,00 

  30 Labiekārtošana   951052,00 33110,00 984162,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 219440,00 -54150,00 165290,00 

      Pakalpojumi   2200 186523,00 -54150,00 132373,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu     2230 2550,00 10,00 2560,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)     2240 165813,00 -54160,00 111653,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 426022,00 87260,00 513282,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 426022,00 87260,00 513282,00 

        Zeme un būves     5210 0,00 9950,00 9950,00 

        Pārējie pamatlīdzekļi     5230 4519,00 3300,00 7819,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 278500,00 74010,00 352510,00 

  31 Mājokļu apsaimniekošana   22510,00 2500,00 25010,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 22510,00 2500,00 25010,00 

      Pakalpojumi   2200 14510,00 2500,00 17010,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 2000,00 1500,00 3500,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)     2240 12010,00 1000,00 13010,00 

  33 Labrenču siltināšanas projekts   15000,00 8000,00 23000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 15000,00 8000,00 23000,00 

      Pakalpojumi   2200 15000,00 8000,00 23000,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)     2240 15000,00 8000,00 23000,00 

  34 Attīrīšanas ietaises   123690,00 1000,00 124690,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 30880,00 1000,00 31880,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 670,00 1000,00 1670,00 

        Kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli     2350 670,00 1000,00 1670,00 
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  37 Ielu apgaismojums   211498,00 9900,00 221398,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 28163,00 5000,00 33163,00 

      Pakalpojumi   2200 25658,00 5000,00 30658,00 

        Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem     2220 20723,00 5000,00 25723,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 183335,00 4900,00 188235,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 183335,00 4900,00 188235,00 

        Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 0,00 4900,00 4900,00 

  39 Pašvaldības policija   60464,00 1500,00 61964,00 

    Atlīdzība 1000 33763,00 1500,00 35263,00 

      Atalgojums   1100 25266,00 1000,00 26266,00 

        Mēnešalga     1110 23213,00 1000,00 24213,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 8497,00 500,00 8997,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 6444,00 500,00 6944,00 

  41 Savst.norēķini izglītībā   99000,00 20000,00 119000,00 

    Transferti, uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 7000 99000,00 20000,00 119000,00 

      Pašvaldību transferti un uzturēšanas 

izdevumu transferti   7200 99000,00 20000,00 119000,00 

        Pašvaldību transferti citām 

pašvaldībām     7210 99000,00 20000,00 119000,00 

  45 Objektu privatizāc.   8000,00 5000,00 13000,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 8000,00 5000,00 13000,00 

      Pakalpojumi   2200 8000,00 5000,00 13000,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)     2240 5000,00 5000,00 10000,00 

  49 Draudzīgā pašvaldība 

ģimenēm/Sporta halle/   12500,00 2500,00 15000,00 

    Pamatkapitāla veidošana 5000 12500,00 2500,00 15000,00 

      Pamatlīdzekļi   5200 12500,00 2500,00 15000,00 

        Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība     5240 12500,00 2500,00 15000,00 

  51 Skolnieku autobusi   71059,00 -13842,00 57217,00 

    Atlīdzība 1000 41599,00 -13842,00 27757,00 

      Atalgojums   1100 32738,00 -11200,00 21538,00 

        Mēnešalga     1110 31238,00 -11200,00 20038,00 

      Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas   1200 8861,00 -2642,00 6219,00 

        Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 7361,00 -2642,00 4719,00 

  6 A. Brigaderes p-skola   173937,00 3245,00 177182,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 65353,00 3245,00 68598,00 

      Pakalpojumi   2200 25530,00 2395,00 27925,00 

        Iestādes administratīvie izdevumi un 

ar iestādes darbības nodrošināšanu     2230 3750,00 2270,00 6020,00 

        Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 1685,00 125,00 1810,00 
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      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 36113,00 850,00 36963,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšana     2360 19703,00 850,00 20553,00 

  7 A. Brigaderes PG Sprīdītis   301031,00 150,00 301181,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 62578,00 150,00 62728,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 39558,00 150,00 39708,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšana     2360 21500,00 150,00 21650,00 

  8 Augstkalnes p-skola   465366,00 2625,00 467991,00 

    Preces un pakalpojumi 2000 161806,00 2625,00 164431,00 

      Pakalpojumi   2200 66304,00 1825,00 68129,00 

        Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izľemot kapitālo remontu)     2240 40030,00 1700,00 41730,00 

        Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 1920,00 125,00 2045,00 

      Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 84372,00 800,00 85172,00 

        Valsts un pašvaldību aprūpē un 

apgādē esošo personu uzturēšana     2360 27000,00 800,00 27800,00 

 

Izdevumi palielināti: 

 EUR 2 500,00 papildu finansējums konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība‖ 

realizēšanai - rotaļlaukumu iegādei un uzstādīšanai;  

 EUR 5 000,00 papildu finanšu līdzekļi pievirzīti pašvaldības NĪ reģistrēšanai 

Zemesgrāmatā; 

 EUR 106 164,00 novirzīti atbilstoši ieľēmumu funkcionālajām kategorijām. 

Veikta izdevumu pārdale starp struktūrvienībām: 

 EUR 8 350,00 novada sporta halles jumta hidroizolācijas remonta darbiem; 

 EUR 1 700,00 Augstkalnes pamatskolas apkures katla remontam. 

Struktūrvienībā „Labiekārtošana‖ veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem: 

 EUR 60 000,00 asfaltbetona seguma (820 m) atjaunošanai autoceļam Te05, 

Kroľauce, Tērvetes pagasts;  

 EUR 8 070,00 asfaltbetona seguma atjaunošanai autoceļam Au31, Svētes ceļš – 

Jelgavas šoseja; 

 EUR 5 940,00 autoceļa Te20 caurtekas remontam, Kliľģeri.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                           D. Reinika 


