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Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr.427
“Par nekustamā īpašuma Pils iela 12, Cēsis, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldībā, 11.01.2022. ar Nr.6.2-9/2022/257, reģistrēts Latvijas politiski
represēto Cēsu biedrības valdes priekšsēdētāja Pētera Ozola, iesniegums ar lūgumu Latvijas
Politiski represēto Cēsu biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodot telpas īpašumā, Pils iela 12, Cēsis,
Cēsu nov., kur izvietota ekspozīcija “Sirdsapziņas ugunskurs”.
Ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr.427 “Par nekustamā īpašuma Pils iela 12, Cēsis,
Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā” tika bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam
"Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds", reģ. Nr. 50008281501, juridiskā adrese: Pils
iela 12, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nedzīvojamās telpas Nr.1,Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7,
Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.21 ēkā Pils iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 005 1705 002, (saskaņā ar tehniskās inventarizācijas lietu), ar mērķi –
nodibinājuma "Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds" darbības nodrošināšanai.
Ar Valsts ieņēmumu dienesta 08.11.2021. lēmumu Nr.32.6/8.71/34254 nodibinājumam
"Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds", reģ. Nr. 50008281501, atņemts sabiedriskā
organizācijas labuma statuss, līdz ar to nevar nodot telpas Pils iela 12, Cēsis, Cēsu nov.,
bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam "Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds".
Ar Valsts ieņēmumu dienesta 15.06.2016. lēmumu Nr.49647 Latvijas politiski represēto Cēsu
biedrībai, reģ. Nr. 40008092338, piešķirts sabiedriskā organizācijas labuma statuss šādās darbības
jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība; kultūras veicināšana.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu un 77.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo, trešo prim, ceturto, piekto un sesto daļu,
6.2panta otro un trešo prim daļu, Cēsu novada domes 06.05.2021. lēmumu Nr. 129, Cēsu novada
domes 06.03.2014. noteikumu Nr. 20 „Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas noteikumi” 10.,11.punktu un 13.punkta 13.5.apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.01.2022. priekšlikumu (prot. Nr.3), un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 20.01.2022. atzinumu (prot. 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. Izdarīt Cēsu novada domes Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr.427 “Par nekustamā
īpašuma Pils iela 12, Cēsis, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā” šādus grozījumus:
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2.Nodot bezatlīdzības lietošanā Latvijas politiski represēto Cēsu biedrībai, reģ. Nr.
40008092338, juridiskā adrese: Pils iela 12, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nedzīvojamās telpas
Nr.1,Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.21 ēkā Pils

iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 1705 002, (saskaņā ar tehniskās
inventarizācijas lietu), turpmāk – Īpašums, ar mērķi – Latvijas politiski represēto Cēsu
biedrības darbības nodrošināšanai.
2.1.
Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā no 01.02.2022. kamēr Latvijas politiski
represēto Cēsu biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 5
gadiem.
2.2.
Ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā Latvijas politiski represēto Cēsu
biedrības, reģ. Nr. 40008092338, uzņemas visas Īpašuma īpašnieka tiesības un
pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un
apsaimniekošanu.
2.3.
Uzdot centrālās administrācijas Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot
rakstveida līgumu (vienošanos) par 2. punktā minētā Īpašuma nodošanu Latvijas politiski
represēto Cēsu biedrībai, nosakot ka telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par
komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija, apkure, aukstā ūdens apgāde,
kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, telpu uzkopšana), saistītiem ar Īpašuma
lietošanu sedz pašvaldība.”
2. Lēmuma izpildi organizēt centrālās administrācijas Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei,
sastādot nodošanas – pieņemšanas aktus, tiem pievienojot saistītās dokumentācijas
(zemesgrāmatu apliecība, tehniskās inventarizācijas lietas) kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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