
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.414 

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “KUULtūrisms” 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.413 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību 
“KUULtūrisms”, reģ. Nr. 40008306447, juridiskā adrese: Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu 
novads, LV-4118”” (protokols Nr.14, 42.p.) ar kuru biedrībai ir deleģēts no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 5. un 10. punkta un Tūrisma likuma 8.panta izrietošs pārvaldes uzdevums. Ievērojot iepriekš 
minēto, un lai nodrošinātu deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanu biedrībai “KUULtūrisms”, reģ. Nr. 
40008306447, ir nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā daļu Nekustamā īpašuma “Dzērbenes pils”, 
Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42500070176001, proti, telpas 302 kvadrātmetru 
platībā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 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, ceturto un sesto daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. 
noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 7. punktu, ievērojot Cēsu novada 
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 17.11.2021. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 25.11.2021. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm - par (Ainārs Šteins, 
Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese 
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs) , 4 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Laimis Šāvējs),  atturas nav, nolemj: 

 
1. Nodot biedrībai “KUULtūrisms”, reģ. Nr. 40008306447, juridiskā adrese: Skolas iela 7, Dzērbene, 

Dzērbenes pag., Cēsu novads, LV-4118, bezatlīdzības lietošanā daļu no nekustamā īpašuma “Dzērbenes 
pils”, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42500070176001- telpas ar kopējo platību 
302,5 m2 apmērā. 

2.  Nekustamo īpašumu nodot uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes laiku un noteikt, ka 
biedrībai “KUULtūrisms”, reģ. Nr. 40008306447, ir pienākums atdot Nekustamo īpašumu atpakaļ Cēsu 
novada pašvaldībai, beidzoties deleģēšanas līguma termiņam, vai izbeidzot deleģēšanas līgumu pirms 
deleģēšanas līgumā noteiktā termiņa beigām.  

3. Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā biedrība “KUULtūrisms”, reģ. Nr. 40008306447, 
uzņemas visas tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu tā saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un 
apsaimniekošanu.  

4. Apstiprināt Līgumu par nekustamā īpašuma “Dzērbenes pils”, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu 
nov., kadastra apzīmējums 42500070176001 daļas 302 kvm platībā nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “KUULtūrisms”, reģ. Nr. 40008306447. 

5. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 

PIELIKUMS 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


