
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.195 

 
Par tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 42010051605002, un tam pieguļošās teritorijas Cēsu pils 

parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo: Andris Jēkabsons, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists 

 
Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā ir nekustamais īpašums Palasta ielā 

24, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 42010051605002. 2022.gada 21.martā ir saņemts iesniegums no 
patreizējā ēkas nomnieka par nomas līguma laušanu ar 2022.gada 20.aprīli. Pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” ir izvērtējis minētā nekustamā īpašuma nepieciešamību aģentūras funkciju 
veikšanai. Tā rezultātā ir secināts, ka, lai lietderīgi un racionāli apsaimniekotu aģentūras valdījumā nodoto 
nekustamo īpašumu, veicinātu ar kultūru un tūrismu saistītas saimnieciskās darbības attīstību Cēsu pilsētas 
kultūrvēsturiskajā vidē un papildinātu Cēsu pils parka saturisko piedāvājumu, būtu nepieciešams izsolīt telpu 
nomas tiesības. Nomas objekta veids – vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka. 

 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. Punktu, 
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 69.panta pirmās daļas 8.punktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 
20.02.2018. noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un ņemot vērā Cēsu 
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 07.04.2022. atzinumu (prot.Nr.4) un Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 14.04.2022. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, 
ar 15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo 
Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , 2 - pret (Erlends Geruļskis, Hardijs VENTS), 2 - atturas 
(Andris Mihaļovs, Laimis Šāvējs), nolemj: 

 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Palasta iela 24, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201005160002, un 

tai pieguļošo teritoriju 30m2 platībā, izsoles noteikumus un nomas līguma projektu, saskaņā ar 
pielikumiem Nr. 1 un Nr.2. 

2. Uzdot Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt 1.punktā norādītā nekustamā 
īpašuma  tiesību izsoli un slēgt nomas līgumu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam Eglītim. 

 
           

Cēsu novada domes priekšsēdētājs      J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


