
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.434 

Par Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu 
 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Lai nodrošinātu Cēsu novada dzīvojamo māju privatizācijas procesu un citas ar to saistītās 
darbības atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un uz tā pamata 
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61. panta 
pirmo un otro daļu, Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada 
pašvaldības nolikums” 16.7. apakšpunktu, kā arī atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 6. panta trešajai daļai izvērtējot normatīvajos aktos noteikto komisijas 
un konkrēto amatpersonu kompetenci, tiesības un pienākumus, un konstatējot, ka amatu 
savienošana Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā ar  citu amatu, kuru konkrētā 
amatpersona ieņem Cēsu novada pašvaldībā, nerada interešu konfliktu, ievērojot 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, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Izveidot Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas 
vadītājs Māris Timermanis. 

1.2. Komisijas locekļi: 
1.2.1. Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Guntars 

Pīpkalējs; 
1.2.2. Amatas apvienības pārvaldes iepirkumu speciāliste Iveta Herbsta; 
1.2.3. Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede Dinija Baumane; 
1.2.4. Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 

nekustamo īpašumu pārvaldnieks Aigars Ķerpe; 
1.2.5. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes kadastra daļas vadītāja 

vietniece Elga Liparte. 
1.3. Komisijas sekretārs – Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas lietvede 

Dinija Baumane. 
2. Uzdot Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai sagatavot un iesniegt Cēsu 

novada domei apstiprināšanai komisijas nolikumu. 
3. Lēmuma 1. punkts stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


