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Cēsīs, Cēsu novadā 

21.10.2021.          Nr.306 
 

 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnas Mazda 5 
izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu 

Ziņo: A.Jēkabsons, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs jurists” 
 

Ar Cēsu novada domes 09.09.2021. lēmumu Nr.191 “Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” automašīnas Mazda 5 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu” pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēja automašīnas 
Mazda 5 izsoli. 

Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, lai piedalītos izsolē, pretendentam līdz 2021. 
gada 22. septembra plkst. 12:00, bija jāreģistrējas izsolei un jāiesniedz dokumenti p/a “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukums 1, Cēsīs, Cēsu nov., vai pieteikties rakstot uz  e-pastu 
andris.jekabsons@cesis.lv.  

Neviena persona nereģistrējusies un neiesniedza dokumentus, lai piedalītos automašīnas 
Mazda 5 izsolē. Sludinājums par izsoli tika publicēts laikrakstā „Druva” un pašvaldības aģentūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mājas lapā www.cktc.cesis.lv. 

Automašīnas Mazda 5 izsole ir bijusi nesekmīga, t.i. beigusies bez rezultāta, interese par 
atsavināmo objektu nav izteikta ne telefoniski, ne klātienē, kopējās izmaksas atsavināšanas procesa 
sagatavošanai ir ievērojamas. 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu,  6.panta otro daļu, 7.pantu, 
9.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu un  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām pašvaldības iestādēm par 
Transportlīdzekļa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai un ievērojot Finanšu komitejas 
14.10.2021. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome 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. Atzīt par nenotikušu, automašīnas Mazda 5, vieglais pasažieru, valsts reģistrācijas numurs HH 

2849,   identifikācijas Nr. JMZCR198260136976, 2021. gada 23. septembra izsoli. 
2. Atcelt lēmumu Cēsu novada domes 09.09.2021. lēmumu Nr.191 (prot.Nr.40) par pašvaldības 

aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnas Mazda 5, vieglais pasažieru, valsts 
reģistrācijas numurs HH 2849, identifikācijas Nr. JMZCR198260136976 nodošanu atsavināšanai. 

3. Uzdot pārdod automašīnu Mazda 5, valsts reģistrācijas numurs HH 2849,   identifikācijas Nr. 
JMZCR198260136976 par brīvu cenu. 

4. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”. 

mailto:andris.jekabsons@cesis.lv
http://www.cktc.cesis.lv/


5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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