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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

12.11.2019.                                                                                                         Nr. 17 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.20 

Sēde atklāta plkst. 9.20   

 

       

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Lielkaijēni” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

2. Par nekustamā īpašuma „Galatrenči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma “Kvietes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par projekta izmaksām 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājas vietniece Madara Darguža 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Madara Darguža, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Ainārs 

Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Dace Reinika – atrodas atvaļinājumā, Arvīds Bruss – attaisnojošu iemeslu dēļ, 

Linda Karloviča – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki:  Domes izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece aicina apstiprināt darba kārtību ar 4 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (M. Darguža, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 4 jautājumiem  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Lielkaijēni” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

M. Darguža 

 

Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un 2019. gada 

12. novembrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Lielkaijēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, 

un konstatējot, ka: 

1)  izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2)   par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/; 

     4) pirmpirkuma tiesīgajai personai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/, atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt 

nekustamo īpašumu „Lielkaijēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, par izsoles sākumcenu; 

5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/ ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu un noslēgusi pirkuma līgumu atbilstoši Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

apstiprinātajiem nosacījumiem,  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma Par 

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019. gada 12. novembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 6 (M. Darguža, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

  Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lielkaijēni”, 

Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu „Lielkaijēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra 

numurs/, pirmpirkuma tiesīgajai personai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/, 

/reģistrācijas numurs/, par cenu 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro). 

 

 

2. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma „Galatrenči” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

M. Darguža 

 

Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un 2019. gada 

12. novembrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma „Galatrenči”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

atsavināšanu, un konstatējot, ka: 

1)  izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2)   par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/; 

4) pirmpirkuma tiesīgajai personai Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/, atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt 

nekustamo īpašumu „Galatrenči”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, par izsoles 

sākumcenu; 

 

 

 



 

 

5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību /Nosaukums/ ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu un noslēgusi pirkuma līgumu atbilstoši Tērvetes novada domes Finanšu komitejas 

apstiprinātajiem nosacījumiem,  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma Par 

pašvaldībām 21. pantu, ievērojot 2019. gada 12. novembra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes 

novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 6 (M. Darguža, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. 

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

  Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Galatrenči”, 

Dzeguzēni, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Galatrenči”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, /kadastra numurs/, pirmpirkuma tiesīgajai personai Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību /Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/, par cenu  32 400 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši 

četri simti euro). 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par nekustamā īpašuma “Kvietes” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

M. Darguža 

   Izskatot Tērvetes novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un 2019. gada 

10. oktobrī noslēgto pirkuma līgumu par Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, atsavināšanu, un 

konstatējot, ka: 

1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2)  par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība; 

3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – /Uzvārds/  zemnieku saimniecības 

/Nosaukums/, /reģistrācijas numurs/; 

4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, kādēļ 

pirmpirkuma tiesīgajai personai /Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt 

nekustamo īpašumu “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, par izsoles sākumcenu; 

5) /Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/ 10 dienu laikā no izsoles rezultāta 

paziņošanas ir paziņojusi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, noslēgusi pirkuma līgumu un 

viena mēneša laikā no izsoles dienas, kā to paredz izsoles noteikumi, ir samaksājusi pirkuma 

maksu pilnā apmērā,  

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu un likuma Par 

pašvaldībām 21. pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 5 (S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, Madarai 

Dargužai saskaņā ar likumu ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu 

pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu – atsavināt Tērvetes novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu “Kvietes”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, /kadastra numurs/, 

pirmpirkuma tiesīgajai personai /Uzvārds/ zemnieku saimniecībai /Nosaukums/, /reģistrācijas 

numurs/, par cenu 37 500 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro). 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.paragrāfs 

Par projekta izmaksām 

M. Darguža 

 

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi projektu koordinatores  Daces Vāceres iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt projekta „Pašvaldības ceļa Te 8B pārbūve” (Mālzemnieki – Īkšķīši) 

finansējumu. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, sastāda EUR 

133 867,27, tai skaitā  projektēšana - EUR 3815,13, autoruzraudzība -  EUR  726,00, 

būvuzraudzība - EUR 2655,00,  būvniecība - EUR 126671,14.  Pašvaldības līdzfinansējums  

sastāda  EUR 13 386,73. 

      Saskaņā ar Tērvetes novada domes 2019. gada 27. jūnija sēdes lēmumu Nr. 16 “Par dalību 

projektā”, Tērvetes novada domes iepirkumu Nr. TND 2019/16 „Autoceļa Te-8B „Mālzemnieki- 

Īkšķīši” 0,000-0,766 km posma pārbūve”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 

Tērvetes novada dome, atklāti, vārdiski balsojot: PAR – 6 (M. Darguža, S. Laizāns, I. Krūmiņa, 

Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET –  nav, ATTURAS –  nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta „Pašvaldības ceļa Te 8B pārbūve” (Mālzemnieki – Īkšķīši) 
kopējās izmaksas 133 867,27 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 

sešdesmit septiņi euro 27 centi), tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 13 386,73 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro 73 centi). 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram M. Berlandam. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.25 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      M. Darguža 

 

Protokola parakstīšanas datums  12.11.2019. 

 

Protokoliste                                                                                                          S. Hibšmane 


