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Par nekustamā īpašuma daļas Turaidas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
       Cēsu novada pašvaldībā saņemts, A.L. iesniegums (reģistrēts 06.06.2022. Nr. 6-2-9/2022/4487) ar 
lūgumu izskatīt iespēju un Cēsu novada pašvaldībai pārņemt daļu no viņam  piederošas zemes vienības 
Turaidas iela 6, Cēsis, Cēsu nov.,   ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0070 (platība apmēram 70 m2), kas 
tiek izmantota kā daļa no pašvaldības īpašuma, Koku iela,  Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 
0885.  

Nekustamais īpašums Turaidas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0855, reģistrēts 
Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1742 uz A.L. vārda, lēmuma datums: 
10.02.2021.  

 Ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 373 “Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām 
zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr. 14, 1.p.), noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes 
vienība - Koku iela, Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4201 006 0885, platība 2060 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā.  
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija – 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana…) un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 
3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.07.2022. 
priekšlikumu (protokols Nr.25) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.08.2022. atzinumu 
(protokols Nr.11), 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. Konceptuāli piekrist pirkt no A.L, viņam piederošā  nekustamā īpašuma Turaidas iela 6, Cēsis, Cēsu 
novads, atdalāmo zemes vienību 70 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) 
platībā,  kas nepieciešama  Koku ielas uzturēšanai un kopšanai, par tās kadastrālo vērtību vai tirgus 
vērtību ņemot vērā kura ir zemāka. 

2. Darījuma veikšanai nepieciešamos izdevumus – Īpašuma uzmērīšanu un reģistrēšanu 
Zemesgrāmatā sedz Cēsu novada pašvaldība. 

3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 
organizēt un veikt lēmuma izpildi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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