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Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.425 
 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zeltkalna iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles 
atzīšanu par nenotikušu 

_________________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
       Ar Cēsu novada domes 30.09.2021. lēmumu Nr. 241 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Zeltkalna iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 10, 21.p.), tika nodots Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums – 
Zeltkalna iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0408, kas sastāv no zemes gabala 11 150 
m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 004 0408), turpmāk – Nekustamais īpašums. 
          Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli neviena persona nav reģistrējusies un 
iesniegusi dokumentus, lai piedalītos Nekustamā īpašuma atsavināšanai izsolē. Interese par izsoles 
objektu nav izrādīta. Sludinājums par izsoli tika publicēts izdevumā Latvijas vēstnesis, laikrakstā 
„Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv. 
    Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmā daļa nosaka rīcību, ja nekustamā 
īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis sākuma cenu: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 
3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 
6. punktu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo un 
piekto daļu, 10. pantu, 32. pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. 
panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas 
un izsoles komisijas 09.11.2021. priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 23.11.2021. priekšlikumu (prot. Nr.21) un Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 25.11.2021. atzinumu (prot. 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 nenotikušu Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Zeltkalna iela 9, Cēsis, 
Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0408, kas sastāv no zemes gabala 11 150 m² platībā 
(kadastra apzīmējums 4201 004 0408), 2021. gada 9. novembra izsoli. 

2. Atcelt Cēsu novada domes 30.09.2021. lēmumu Nr.241 „Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Zeltkalna iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.10, 21.p.). 



3. Lēmuma izpildi organizēt centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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