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Par Lielstraupes pils kompleksa nomas maksas noteikšanu mākslas filmas “Zeme, kas dzied” filmēšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē 13.01.2022. saņemts filmu studijas “K Films” iesniegums
(reģistrēts  ar  Nr.  4-5/2022/12)  par  telpu  nomu,  vēsturiskās  spēlfilmas  “Zeme,  kas  dzied”  filmēšanai
Lielstraupes  pilī,  Straupes  pag.,  Cēsu  nov.,  laika  periodā  no  2022. gada  13.  un  19.  februārim,
t.sk. sagatavošanās  darbi,  telpu  sakārtošana  pēc  filmēšanas,  norādītais  laika  periods  var  mainīties
filmēšanai nepiemērotu laika apstākļu dēļ. 

Filma top ar Nacionālā kino centra atbalstu un vēsta par Pirmo Vispārējo latviešu dziedāšanas svētku
tapšanu 1873. gadā un to fundamentālo nozīmi neatkarīgas Latvijas valsts veidošanā.  

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 jautājumos par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu 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.

Nomas  objekts  plānots  iznomāt  īslaicīgi  –  ne  ilgāk  par  10  dienām  gada  laikā  vienai  personai  un
iznomāšana nav pretēja sabiedrības interesēm

Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  pamatojoties  uz  likuma „Par  pašvaldībām” 21. panta  pirmās  daļas
14. punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 4.4. apakšpunktu, kas nosaka, ka nomas objektu iznomā īslaicīgi – ne ilgāk
par 10 dienām gada laikā vienai personai, ja iznomāšana nav pretēja sabiedrības interesēm; Cēsu novada
domes  Finanšu  komitejas  20.01.2022.  atzinumu  (protokols  Nr.1),  Cēsu  novada  dome,  ar  18  balsīm  -  par
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, 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,
nolemj: 

1. Noteikt  nomas  maksu  par  Lielstraupes  pils  kompleksa  izmantošanu  sabiedrībai  ar  ierobežotu
atbildību  “K  Films”  mākslas  filmas  “Zeme,  kas  dzied”  filmēšanai  un  tehniskajiem  darbiem  laika
periodā no 2022. gada 13.-20. februārim, 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 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 noslēgt 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 PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


