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Par Lielstraupes pils kompleksa nomas maksas noteikšanu  nekomerciālas mākslas filmas 
“Hybrid Vigor” filmēšanai 

____________________________________________________________________ 
Ziņo: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. M.Drubiņa 

 
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē 22.09.2021. tika saņemts SIA “Baltic Media 

House” iesniegums (reģistrēts ar Nr. 4-6/2021/610) par telpu nomu kopražojuma ar SIA “Fylm 
Work” nekomerciālas mākslas filmas “Hybrid Vigor” filmēšanai Lielstraupes pilī, Straupes pagastā, 
Cēsu novadā, 2021.gada 8.un 9. novembrī, sagatavošanas darbi 6.-7.novembrī. Datumi var mainīties 
filmēšanai nepiemērotu laika apstākļu dēļ). 

2018.gada 22.februārī starp Latvijas Republikas Veselības ministriju (VM) un Pārgaujas 
novada pašvaldību (Pašvaldība) ir noslēgts sadarbības līgums (Nr.01-45/1, PN/4-20.13/18/3) par to, 
ka Pašvaldība pārņem VM īpašumā un/vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu Straupes pagastā 
Pārgaujas novadā apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Sadarbības līguma 2.1.3. punkts nosaka 
Pašvaldības tiesības slēgt telpu nomas līgumus racionālai īpašumu izmantošanai un pārvaldīšanas 
izdevumu segšanai. 
 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka 
Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību 
un saistību pārņēmēja, kuru saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu 
Nr. 8 pārstāv Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009116276. Cēsu 
novada Pārgaujas apvienības pārvalde ir iestādes “Pārgaujas novada pašvaldības dome”, reģ. Nr. 
90009116276, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, ciktāl to neierobežo normatīvie akti 
un Domes lēmumi. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a 
apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” 4.4.apakšpunktu un 5.punktu, Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 14.10.2021. atzinumu (protokols Nr.5), atklāti balsojot ar 18 balsīm - par (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. Noteikt nomas maksu par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanu SIA “Baltic Media House” 

kopražojuma ar SIA “Fylm Work” nekomerciālas mākslas filmas “Hybrid Vigor” filmēšanai 2021. 
gada 8.un 9.novembrī 400,00 EUR (četri simti eiro un 00 centi). Papildus nomas maksai nomnieks 
maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, veic samaksu par patērēto elektroenerģiju.  

2. Uzdot Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldei sagatavot telpu nomas līgumu.  
 



3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Maruta 
Drubiņa. 

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


