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Par “Lielstraupes pils” pārvaldīšanas līguma slēgšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
2022. gada 24. martā Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.148 (protokols Nr.7, 31.punkts) “Par 

Latvijas Republikas Veselības ministrijas nekustamo īpašumu Straupes pagastā pārņemšanu Cēsu novada 
pašvaldības īpašumā”, kurā izteikta gatavība pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības divus Veselības 
ministrijas valdījumā esošos funkcionāli saistītos valsts nekustamos īpašumus – nekustamo īpašumu 
“Lielstraupes pils”, kadastra Nr.42820040263 un nekustamo īpašumu “Straupes narkoloģiskā slimnīca”, 
kadastra Nr.42820040264, ar mērķi - saglabāt valsts nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu – Lielstraupes 
pilsbaznīcas kompleksu un Lielstraupes senpilsētu, veicinot vietējās kopienas līdzdalību un 
uzņēmējdarbības vides attīstību. 

Latvijas Republikas Veselības ministrija, kā procesa virzītājs, strādā pie normatīvā regulējuma par 
nekustamā īpašuma “Lielstraupes pils” nodošanu Cēsu novada pašvaldībai, (turpmāk – Pašvaldība), kā arī 
risina jautājumus saistībā ar minētajiem īpašumiem funkcionāli saistītajiem un piederīgajiem valsts 
nekustamajiem īpašumiem. 

2018. gada 22. februārī Veselības ministrija un Pārgaujas novada pašvaldība noslēdza sadarbības 
līgums Nr.01-45/1, Nr.PN/4-20.13/18/3 par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu līdz 
īpašumi tiek nodoti (bez atlīdzības) pašvaldībai.  

Lai pārejas periodā, tas ir, līdz īpašumi tiek nodoti Pašvaldības īpašumā, tiktu nodrošināta nekustamo 
īpašumu apsaimniekošana un pārvaldīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Pašvaldībai pieejamo 
resursu ietvaros, tādējādi saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, nepieciešams noslēgt jaunu līgumu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās daļas 
23. punktu, 24.03.2022. Cēsu novada domes lēmumu Nr.148 (protokols Nr.7, 31.punkts), Cēsu novada 
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 2022. gada 21. jūlija atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada 
Finanšu komitejas 2022.gada 4.augusta atzinumu (protokols Nr.9) Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par 
(Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, 
nolemj: 
1. Slēgt nekustamo īpašumu pārvaldīšanas līgumu ar Latvijas Republikas Veselības ministriju saskaņā ar 

pielikumu. 
2. Pilnvarot Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldi slēgt lēmuma 1. punktā minēto līgumu un 

nodrošināt ar līguma izpildi saistīto uzdevumu izpildi.   
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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