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Par nedzīvojamo telpu “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 

Ziņo J. Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Cēsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība)  02.09.2022. saņemts Ziemeļvidzemes atlētu 
savienības (turpmāk – ZAS) iesniegums reģistrēts ar Nr. 6.2-11/2022/6955 ar lūgumu pagarināt telpu 
izmantošanas līgumu, jo pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2014. gada 21. augusta domes lēmumu 
Nr.9 “Par Pārgujas novada domes 22.03.2012. lēmuma atcelšanu un nedzīvojamo telpu “Auciemuižā”, 
Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas tika 
nodotas bezatlīdzības lietošanā no līguma parakstīšanas dienas uz 8 gadiem, un līgums zaudēja spēku 
2022. gada 21. augustā. Ņemot vērā līdzšinējo sadarbību un kopīgi izveidotu trenažieru zāli un to, ka ZAS 
bez savas pamatdarbības veicis arī izglītojoša rakstura projektus un ar valsts ieņēmumu dienesta 
23.03.2005. lēmumu Nr. 11, ZAS , reģ. Nr. 40008038098, piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss, darbības joma: sporta atbalstīšana, veselības veicināšana. 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5.panta otrās daļas 41 punktu, ar kuru pašvaldības mantu ir atļauts nodot bezatlīdzības lietošanā 
sabiedriskā labuma organizācijai, 5.panta no trešās līdz sestajai daļai, kas nosaka nepieciešamos 
noteikumus nododot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, un 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju – 
nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 
6.punktu,  21.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 5.panta otrās daļas 41 punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.09.2022. 
atzinumu  (prot.Nr.12),  Cēsu novada dome, ar 17 - 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. Nodot bezatlīdzības lietošanā “Ziemeļvidzemes atlētu savienībai”, reģistrācijas Nr. 40008038098, 
juridiskā adrese Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras novads  kā sabiedriskā labuma organizācijai, 
bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas (platība 74,1 m2 ) saskaņā ar lēmuma pielikumu, kuras 
atrodas “Auciemmuižā”, Auciemā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 
42740080202003 1. stāvā ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību -  sporta atbalstīšanas jomā.  

1.1. telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar lēmuma 3. punktā minētā līguma parakstīšanas 
dienu līdz dienai  kamēr “Ziemeļvidzemes atlētu savienībai”,  ir sabiedriskā labuma statuss, bet ne 
ilgāk par 5 (pieciem)  gadiem. 

1.2. ar pārņemšanas brīdi bezatlīdzības lietošanā “Ziemeļvidzemes atlētu savienībai”, uzņemas visas 
telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu 
un apsaimniekošanu. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un nekustamais īpašums 
nododams atpakaļ, ja:  

2.1. ZAS zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu; 



2.2. ZAS  nekustamo īpašumu neizmanto atbilstoši nodošanas mērķim; 
2.3. ZAS bojā vai posta nekustamo īpašumu, nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus; 
2.4. nekustamais īpašums nepieciešams Pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai. 

3. Cēsu novada Priekuļu  apvienības pārvaldes  nodrošināt līguma noslēgšanu. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram.  

 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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