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Par pašvaldības telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Cēsu Digitālais centrs”  
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada pašvaldībā no nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs”, reģistrācijas Nr. 40008296736 

(turpmāk - Nodibinājums)  saņemts 10.05.2022. iesniegums ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā Cēsu 
novada Priekuļu apvienības pārvaldes telpu Nr.22 (1.telpu grupa, 33,9 m2 platībā), kas atrodas Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, Nodibinājuma darbības nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz 2022. gada 27. janvāra Cēsu novada domes lēmumu Nr.35 (prot. Nr.1 35.p.) “Par 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”, Cēsu novada pašvaldība ir 
noslēgusi Deleģēšanas līgumu Nr.147/2022/2.2-14 (turpmāk – Līgums). 

Līguma 1.3.1.punkts nosaka, ka pašvaldība ar domes lēmumu un atsevišķu līgumu nodod Pilnvarotajai 
personai bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu, 
kas nepieciešams Uzdevumu izpildei. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts un  4.punkts nosaka, ka viena no 
pašvaldības autonomām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī gādāt par iedzīvotāju izglītību.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantā noteikts, ka, 
Pašvaldība kā atsavināta publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, 
jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos 
paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5. panta otrās daļas 4.1 punktu, pašvaldībai savu mantu ir atļauts nodot bezatlīdzības lietošanā par to 
pieņemot lēmumu un slēdzot rakstveida līgumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10., 
4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantu, 5. 
panta otrās daļas 4.1 punktu. un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.06.2022. atzinumu  
(prot.Nr.7),  Cēsu novada dome, ar 10 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, 
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Rozenbergs) , 5 - pret (Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Hardijs VENTS, Jānis Kārkliņš, Laimis 
Šāvējs),  atturas nav, Indriķis Putniņš balsojumā nepiedalās, nolemj: 
1. Nodot nodibinājumam “Cēsu Digitālais centrs”, reģistrācijas Nr. 40008296736, bezatlīdzības lietošanā 

Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes telpu Nr.22 (1.telpu grupa, 33,9 m2 platībā) Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā. 

2. Slēgt līgumu par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu. 
3. Noteikt, ka telpas bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un telpa nododama atpakaļ pirms līguma 

termiņa beigām, ja:  
3.1. Nodibinājums telpu izmanto citiem mērķim; 
3.2.  Nodibinājums bojā vai posta telpu, nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus; 
3.3.  Telpa nepieciešama Pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai; 



4. Uzdot Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldei līguma noslēgšanu ar Nodibinājumu, nosakot, ka 
Nodibinājums sedz izdevumus par komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija, aukstā ūdens 
apgāde, kanalizācija), kā arī citus izdevumus, kas varētu rasties saistībā ar Īpašuma lietošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram.  
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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