
 
 

LĒMUMS 
 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.397 
 

Par nekustamā īpašuma „Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu  novads, kadastra 
Nr. 42680020021, atsavināšanas pabeigšanu 

____________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izskatot Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta lēmumu Nr. 102 „Par nekustamā 

īpašuma “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680020021, nodošanu 
atsavināšanai”, kurā noteikta nekustamā īpašuma “Avotu mājas” atsavināšanas kārtība, dome 
konstatē: 

1. Nekustamajam īpašumam “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu  novads, kadastra Nr. 
42680020021, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680020021 un 
platību 1,59 ha, uz kuras atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves vai būves daļas, 
saskaņā ar 2021. gada 19. augusta Cēsu novada domes lēmumu noteikta vērtība 
3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi). 

2. 2021. gada 30. septembrī pirmpirkuma tiesīgā persona XX, norēķinājies par nekustamo 
īpašumu pilnā apmērā, iemaksājot 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) Cēsu 
novada Amatas apvienības pārvaldes budžeta kontā. 

3. 2021. gada 1. oktobrī starp Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldi un pirmpirkuma 
tiesīgo personu XX noslēgts pirkuma līgums Nr. 7-1/2021/89.  

4. 2021. gada 3. novembrī īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz XX vārda. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 
4. panta ceturtās daļas 3. punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 29. panta 
pirmo daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.11.2021.atzinumu (protokols Nr. 
7), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-
Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret 
nav,  atturas nav, nolemj: 

 
 

1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, 
kadastra Nr. 42680020021, atsavināšanu par labu pirmpirkuma tiesīgajai personai. 

2. Izslēgt no Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes bilances pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra 
Nr. 42680020021. 

 



Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu 
namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV–4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


