
 
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

21.10.2021.          Nr.305 
 

 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’ 
 

Ziņo: Cēsu centrālās administrācijas Sporta koordinatore I.Krūmiņa  
 

Saskaņā ar Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumu Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”” pašvaldība nodevusi SIA “CĒSU OLIMPISKAIS 
CENTRS” (turpmāk tekstā – COC) pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā kustamo un nekustamo 
īpašumu ar mērķi - pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4. un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, pilnvērtīgai izpildei saskaņā 
ar Deleģējuma līgumu.  

 
Pašvaldībā 12.10.2021. saņemts COC iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 6-2-

6/6/2021/5848) ar lūgumu pašvaldībai pieņemt kustamo īpašumu, jo tas ir nolietojies un kļuvis 
lietošanai nederīgs. 

Kustamais īpašums (pamatlīdzeklis - 1 vienība ar sākotnējo bilances vērtību 1040,12 EUR un 
inventārs - 2245 vienības) ir lietošanai nederīgs un tādēļ tiek nodots pašvaldībai atpakaļ (1., 2. un 
3.pielikumi).  

 
COC pārvaldīšanā nodotajā nekustamajā īpašumā – Cēsu Sporta kompleksā, Piebalgas ielā 18, 

Cēsīs, ēdināšanai paredzētajās telpās atrodas virtuves inventārs 57 vienības, kuru pašvaldība nodod 
COC pārvaldībā un bezatlīdzības izmantošanā (4.pielikums), lai nodrošinātu likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā un 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktos noteikto 
pašvaldību autonomo funkciju izpildi. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, 5.panta trešo daļu, trešo, trešo pirm daļu, ceturto 
un sesto daļu, atklāti balsojot ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, 
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, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav Cēsu novada 
dome nolemj: 

 
1. Pieņemt atpakaļ no SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” kustamo īpašumu saskaņā ar šī lēmuma 

1., 2. un 3.pielikumiem un veikt kustamā īpašuma norakstīšanu. 



 
2. Nodot SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā virtuves 

inventāru 57 vienības, saskaņā ar lēmuma 4.pielikumu. 
 

3. Izdarīt Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”” grozījumus un izteikt lēmuma 
1.punktu šādā redakcijā: 
“1. Nodot pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”, 
reģistrācijas Nr. 44103026682, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-
4101, ar 28.10.2021. Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu ar sākotnējo 
bilances vērtību 11 408 058,73 EUR (vienpadsmit miljoni četri simti astoņi tūkstoši 
piecdesmit astoņi euro un 73 centi) un inventāru 3619 vienības saskaņā ar Pielikumu Nr.5, 
turpmāk – Īpašums, ar mērķi – pārvaldes uzdevuma, kas izriet no  likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punktā un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām 
funkcijām un noslēgtā deleģēšanas līguma, pilnvērtīgai izpildei un racionālai pašvaldības 
īpašuma pārvaldīšanas veikšanai.” 
 

4. Veikt grozījumus 21.03.2019. Vienošanās starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „CĒSU 
OLIMPISKAIS CENTRS”, precizējot un papildinot SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 
pārvaldīšanā nodotā kustamā un nekustamā īpašuma sastāvu un bilances vērtību un izteikt 
visu nodoto kustamo un nekustamo īpašumu gala redakcijā saskaņā ar lēmuma 5.pielikumu 
- pamatlīdzekļus: 401 vienību, kuru sākotnējā bilances vērtība 11 408 058,73 EUR 
(vienpadsmit miljoni četri simti astoņi tūkstoši piecdesmit astoņi euro un 73 centi) un 
inventāru 3619 vienības. 
 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam. 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  


