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Par nekustamā īpašuma Tērces, Vaives pagastā, 
 Cēsu novadā, elektroniskās izsoles rezultātu apstrīdēšanu 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 
       Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 24.03.2022. lēmumu Nr. 122 „Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un 
elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 5.p.), atsavināšanai, pārdodot 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - “Tērces”, Vaives pag., Cēsu nov., 
kadastra numurs 4290 005 0102, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 005 
0102, platība 1477 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums. 
    Laika posmā no 2022. gada 5. aprīļa plkst.13:00 līdz 2022. gada 5. maija plkst. 13:00 notikušās 
elektroniskās izsoles rezultātā, Cēsu novada pašvaldībai piederošo, Nekustamo īpašumu nosolīja 
Vladislavs Jankovskis, personas kods 250393-11350, par summu 1243,00 EUR (viens tūkstotis divi simti 
četrdesmit trīs euro un 00 centi).  
      Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 10. panta pirmo daļu, Cēsu novada 
domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 167. punktu, 
nekustamā īpašuma “Tērces”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 005 0102, elektroniskās 
izsoles noteikumu 6.1. punktu un elektronisko izsoļu organizētāja Tiesu administrācijas 2022. gada 6. 
maija aktu Nr. 2736889/0/2022-AKT un Cēsu novada pašvaldības 11.05.2022 rīkojumu Nr. 2.1-2/2022/381 
“Par nekustamā īpašuma “Tērces”, Vaives pag., Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu” apstiprināti 
izsoles rezultāti. 

Cēsu novada pašvaldībā 16.05.2022. reģistrēts (reģ. Nr.6.2-9/2022/3837), V.J., iesniegums ar 
lūgumu apstrīdēt un anulēt izsoles rezultātus un pārskaitīt atpakaļ drošības naudu, jo izsoles noteikumos 
un vērtējumā nav norādīta informācija par būvi , kas daļēji atrodas uz nekustamā īpašuma “Tērces”, Vaives 
pag., Cēsu novads.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 17. punktu, nekustamā īpašuma “Tērces”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 005 0102, 
elektroniskās izsoles noteikumu 8. punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2022. 
atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, 
Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu Cēsu novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Tērces”, Vaives pag., Cēsu 
nov., kadastra numurs 4290 005 0102, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra 
apzīmējums 4290 005 0102, platība 1477 m2, elektronisko izsoli kas notika elektronisko izsoļu 
vietnē no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 5. maija plkst. 13:00.  

2. Atmaksāt V.J., personas kods “dzēsts”,  iemaksāto nodrošinājuma naudu 119,30 EUR (viens simts 
deviņpadsmit euro un 30 centi) 

3. Atcelt Cēsu novada domes 24.03.2022. lēmumu Nr.122 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Tērces, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 5.p.) 



4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldei. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 


