
Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu 

novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldības 
 Finanšu komisijas sēdes  

protokols Nr. 3 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
2020.gada 7.augustā 
Sēde sākas plkst. 12.30, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā 
 
Sēdē piedalās:    
Amatas novada domes priekšsēdētāja, E.Eglīte 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs, J.Rozenbergs 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, L.Šāvējs 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, A.Šteins 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs, H.Vents 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja, E.Stapulone 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, I.Putniņš 
 
 

Nr. 

p.k. Novads 

Aktuālais 

iedzīvotāju skaits 

01.01.2020.* 

1 Amatas novads 5375 

2 Cēsu novads 18116 

3 Jaunpiebalgas novads 2172 

4 Līgatnes novads 3489 

5 Pārgaujas novads 3830 

6 Priekuļu novads 8256 

7 Vecpiebalgas novads 3793 

  Kopskaits 45031 

 

Nepiedalās: 
 
Piedalās:  
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja S.Bormane 
Biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” valdes loceklis P.Irbins 
 
Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs 
Protokolē: Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja vadītāja I.Ozola 

 
Darba kārtība 

 

 
1. Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu 

Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
2. Par pašvaldību nekustamo īpašumu iznomāšanu. 



Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
3. Par Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos un 

aizņēmumu Vilku ielas, posmā no Vilku ielas 5 līdz Saules ielai, pārbūvei 

Cēsīs, Cēsu novadā 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsīs, Cēsu 

novadā, nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 

Sēdes vadītājs lūdz iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus: 

 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

3. Par telpu nomas līgumu 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

 

 

Balsošanas rezultāts par izteikto priekšlikumu: ar 7 balsīm par (E.Eglīte, 
J.Rozenbergs, L.Šāvējs, A.Šteins, H.Vents, E.Stapulone, I.Putniņš), pret – nav, atturas – 
nav, tiek apstiprināta Finanšu komisijas darba kārtība. 

 
 

1. 
 

Par Pārgaujas novada pašvaldības nekustamā īpašuma   
iznomāšanu 

Ziņo: H.Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 31.jūlijā saņemts (reģistrēts ar Nr.6-2-
6/17/1/3740) Pārgaujas novada pašvaldības 2020.gada 29.jūlija iesniegums Nr.4-
5/20/363  “Par domes lēmuma noraksta nosūtīšanu”, ar lūgumu  saskaņot  grozījumus 
zemes nomas līgumā nekustamā īpašuma “Vairodziņi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 
novadā iznomāšanai . 

Pārgaujas novada dome 2020.gada 23.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.120 “Par 
grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamā īpašuma “Vairodziņi”, Raiskuma 
pagastā, Pārgaujas novadā iznomāšanai “(protokols Nr.11, 6.paragrāfs),  ar kuru 
nolemts slēgt nomas līgumu ar Lauru Tumulkāni par Pārgaujas novada pašvaldības 
valdījumā esošo nekustamo īpašumu  (zemes gabalu) “Vairodziņi” Raiskuma pagastā, 
Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4274 008 0262 , 1,45 ha platībā,  ar termiņu līdz 
2025.gada 31.jūlijam, nosakot nomas maksu 80,00 EUR (astoņdesmit eiro un 00 centi) 
gadā, bez pievienotas vērtības nodokļa, ar mērķi – lauksaimniecības vajadzībām. 

Izskatot Pārgaujas novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 



Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, A.Šteinam, 
H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 45031 iedzīvotājus no 
pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot grozījumus zemes nomas līgumā par nekustamo īpašumu 
“Vairodziņi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4274 008 0262 , 
iznomāšanai. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, H.Vents, A.Šteins 

 
2. 
 

Par pašvaldību nekustamo īpašumu iznomāšanu 
_________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 
noteikumu 20. pantu pašvaldības, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
apvieno, var (..)  iznomāt savu nekustamo īpašumu tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs 
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums racionāli un 
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu, savukārt, 77.panta otra daļā 
-  pašvaldības pārvalda savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kartībā un tas 
izmantojams administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan 
nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot iestādes un pašvaldības 
kapitālsabiedrības, savukārt no tā paša panta ceturtās daļas izriet, ka to īpašuma daļu, 
kas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldība var izmantot, lai 
saimnieciskās kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju apmierināšanai. Kārtību, kādā 
pašvaldība var iznomāt savu nekustamo īpašumu nosaka Publiskas personas finanšu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, Ministru kabineta 2018. gada 20. 
februāra noteikumi Nr. 97 ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi’’ un 
2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350 ‘’Publikas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi’’. Pašvaldības savu nekustamo īpašumu iznomā dažādiem mērķiem 
un uz dažādiem noteikumiem (tai, skaitā, termiņiem). Nekustamā īpašuma 
iznomāšanas rezultātā pašvaldības nekustamais īpašums var tikt ilgtermiņā 
apgrūtināts ar saistību tiesībām vai radīt pašvaldībai ilgtermiņa saistības (piem., 
atlīdzināt ieguldījumus nomas objektā, tiek piešķirti nomas maksas atvieglojumi), 
savukārt citos gadījumos šādas ietekmes nav vai tā ir nebūtiska (piem., ikgadējie līgumi 
par mazdārziņu apsaimniekošanu, telpu noma uz vienu vai vairāk dienām gadā vai 
stundām dienā). Tāpat ir gadījumi, ka pašvaldībai nav izvēles tiesības slēgt vai neslēgt 
nekustamā īpašuma nomas līgumu, jo to paredz ārējie normatīvie akti (piem., 
apbūvēta zemesgabala noma), vai nekustamā īpašuma iznomāšana nepieciešama 
pašvaldības funkciju īstenošanai (piem., telpas iznomā ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējam, kuri nodrošina ēdināšanas pakalpojumu izglītojamiem).  

Lai nodrošinātu racionālu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kā 
arī operatīvu un efektīvu lēmumu pieņemšanu jautājumos par pašvaldību nekustamo 
īpašumu iznomāšanu un neradītu pārlieku administratīvo slogu procesos, kas saistīti 
ar pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu gadījumos, kad īpašuma iznomāšana 



nerada būtisku ietekmi attiecībā uz pašvaldības darbības nodrošināšanu, pašvaldības 
nekustamā īpašuma izmantošanu ilgtermiņā, pašvaldības saistībām un attīstību, 
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 
20. pantu, Finanšu komisija nolemj:  

 jautājumu atkārtoti izskatīt nākamajā Finanšu komisijas sēdē. 
 

Izsakās: J.Rozenbergs, H.Vents, A.Šteins, E.Eglīte, E.Stapulone, I.Putniņš, L.Šāvējs 
 

3. 
 

Par Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos un aizņēmumu 
 Vilku ielas, posmā no Vilku ielas 5 līdz Saules ielai, pārbūvei Cēsīs, Cēsu novadā   

______________________________________________________ 

Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
 
Izskatot Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 5.augusta iesniegumu (reģistrēts 

ar Nr.6-2-6/1/3839) “Par jautājuma izskatīšanu” un izvērtējot Cēsu novada pašvaldības 
ilgtermiņa saistību uzņemšanos un aizņēmumu Valsts kasē projekta Vilku ielas, posmā 
no Vilku ielas 5 līdz Saules ielai, pārbūvei Cēsīs, Cēsu novadā, lai īstenotu  likumā “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2 un 10.punktā minētās pašvaldības autonomās 
funkcijas, tādējādi realizējot Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-
2021.gadam Rīcības virziena 3.1. no 2020.gada līdz 2021. gadam  realizējamās  
projektu idejas, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija balsojot – par E.Eglītei, 
J.Rozenbergam, L.Šāvējam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam 
(nobalsojušie pārstāv 45031 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – 
nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos un 
aizņēmumu Valsts kasē projekta Vilku ielas, posmā no Vilku ielas 5 līdz Saules ielai, 
pārbūvei Cēsīs, Cēsu novadā,  realizācijas ietvaros. Projekta realizācijai nepieciešamais 
finansējums ir 105 000,00 EUR, kas tiks nodrošināts kā aizņēmums valsts kasē. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, S.Bormane, E.Stapulone 

 
4. 
 

 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā, 

nodošanu atsavināšanai  
__________________________________________________________ 

Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
 

Izskatot Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 6.augusta iesniegumu (reģistrēts 
ar Nr.6-2-6/1/3848) “Par jautājuma izskatīšanu” un izvērtējot Cēsu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanas mērķi - Īpašuma atsavināšana un uzņēmējdarbības 
realizēšana izsoles objektā, lai 5 (piecu) gadu laikā ieguldītu investīcijas izsoles objekta 



attīstībā vismaz 150 000.00 EUR apmērā un radot vismaz vis maz desmit jaunas darba 
vietas, un īstenotu  likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā 
minētās pašvaldības autonomās funkcijas, tādējādi realizējot Cēsu novada integrētās 
attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības virziena 5.6.2. no 2020.gada līdz 
2021. gadam  realizējamās  projektu idejas, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija balsojot – 
par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, 
I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 45031 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju 
kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
Saskaņot Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Baltā iela 14, 

Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0098, kas sastāv no zemes gabala 14002 m² 
platībā (kadastra apzīmējums 4201 003 0071) un trīs būvēm, (kadastra apzīmējumi 
4201 003 0104 008, 4201 003 0104 009, 4201 003 0104 010) nodošanu atsavināšanai.  

 
Izsakās: J.Rozenbergs, S.Bormane, E.Stapulone 
 

5. 
 

Par Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta 
„Development of Innovation Center in Cesis”  (Inovāciju centra attīstība Cēsīs) 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu 

instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā realizācijas ietvaros 

______________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 
Izskatot Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 6.augusta iesniegumu (reģistrēts 

ar Nr. 6-2-6/1/3854) “Par jautājumu izskatīšanu” un izvērtējot Cēsu novada 
pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta „Development of Innovation 
Center in Cesis”  (Inovāciju centra attīstība Cēsīs) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda 
programmā realizācijas ietvaros, lai īstenotu  likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas, tādējādi realizējot 
Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna prioritāros 
rīcību virzienu 2.1. “Nodrošināt kvalitatīvu izglītību” ar uzdevumu 2.1.6. “Attīstīt 
interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību dažāda vecuma grupām” un 
Investīciju plāna projektu “Bērnu zinātnes centra Z(in)oo attīstības projekta 
ieviešana”, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija balsojot – par E.Eglītei, 
J.Rozenbergam, L.Šāvējam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam 
(nobalsojušie pārstāv 45031 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – 
nav, atturas – nav, nolemj: 

 
Saskaņot Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta 

„Development of Innovation Center in Cesis”  (Inovāciju centra attīstība Cēsīs) Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 
2014.-2021. gada perioda programmā realizācijas ietvaros. Kopējās plānotās projekta 



izmaksas (ilgtermiņa saistības) ir 2 146 856,00 EUR (divi miljoni simtu četrdesmit seši 
tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 00 centi), no kuriem 90% veidot grants 
un 10% ir pašvaldības līdzfinansējums. 
 

Biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” valdes loceklis P.Irbins prezentē 
"Kosmosa Izziņas centra" saturu un ekonomisko ietekmi ar mērķi apstiprināt EEZ/NFI 
finansēta projekta "Inovācijas centra veidošana Cēsīs" līguma parakstīšanu starp 
Valsts izglītības attīstības aģentūru un Cēsu novada pašvaldību.  
 
Izsakās: J.Rozenbergs, P.Irbins, E.Eglīte, E.Stapulone, H.Vents, A.Šteins, I.Putniņš 

 
6. 
 

Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
iznomāšanu 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 7.augustā saņemts (reģistrēts ar Nr.6-2-
6/1/3861) Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 4.augusta iesniegums Nr. 3.1-
4.1/2020-1282 “Par iesniegumu izskatīšanu  un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu  
saskaņot  zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nekustamam īpašumam “Kalēji”, 
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. 

Priekuļu novada dome 2020.gada 23.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.308 “Par 
zemes nomas līguma pagarināšanu “(protokols Nr.13, 4.punkts),  ar kuru nolemts 
pagarināt zemes nomas līgumu ar Evu Cielēnu par Priekuļu novada pašvaldības 
valdījumā esošo nekustamo īpašumu  (zemes gabalu) “Kalēji” Mārsnēnu pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra numurs 4264 001 0230, 1,52 ha platībā,  ar termiņu līdz 
2029.gada 31.decembrim , nosakot nomas maksu 0,5% gadā no zemes kadastrālās 
vērtības, ar mērķi – lauksaimniecības vajadzībām. 

Izskatot Priekuļu novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, A.Šteinam, 
H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 45031 iedzīvotājus no 
pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par nekustamo īpašumu 
“Kalēji”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4264 001 0230. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone 

7. 
 

Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
iznomāšanu 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 7.augustā saņemts (reģistrēts ar Nr.6-2-
6/1/3861) Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 4.augusta iesniegums Nr. 3.1-
4.1/2020-1282 “Par iesniegumu izskatīšanu  un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu  



saskaņot  zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4260 001 0058   2,5 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4260 003 0189  4,57 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0150   
1,69 ha platībā, zemes vienības kar kadastra apzīmējumu 4260 005 0122  daļu 2,4 ha 
platībā, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, iznomāšanu. 

Priekuļu novada dome 2020.gada 23.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.316 “Par 
zemes nomas līguma pagarināšanu “(protokols Nr.13, 12.punkts),  ar kuru nolemts 
pagarināt zemes nomas līgumu ar Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta zemnieku 
saimniecību “Lejas Sīmaņi” par Priekuļu novada pašvaldības valdījumā esošo 
nekustamo īpašumu  ar kadastra apzīmējumu 4260 001 0058   2,5 ha platībā, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0189  4,57 ha platībā, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4260 006 0150   1,69 ha platībā, zemes vienības kar kadastra 
apzīmējumu 4260 005 0122  daļu 2,4 ha platībā, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 
pagastā, iznomāšanu, ar termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim. Nomas maksu 
nosakot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4260 001 0058  2,5ha platībā EUR 
125,00 (viens simts divdesmit pieci eiro un 00 centi) gadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4260 003 0189  4,57 ha platībā  EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro un 
00 centi) gadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4260 006 0150  1,69 ha platībā 
EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi) gadā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4260 005 0122 daļai 2,4 ha platībā  EUR 150,00 (viens simts piecdesmit 
eiro un 00 centi) gadā, ar mērķi – lauksaimniecības vajadzībām.  

Izskatot Priekuļu novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, A.Šteinam, 
H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 45031 iedzīvotājus no 
pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot zemes zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 001 0058   2,5 ha platībā, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4260 003 0189  4,57 ha platībā, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4260 006 0150   1,69 ha platībā, zemes vienības kar kadastra apzīmējumu 
4260 005 0122  daļu 2,4 ha platībā, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
iznomāšanu. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone 
 

8. 
 

Par Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo  
telpu nodošanu nomā 

_______________________________________________________________ 
Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

 
Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 7.augustā saņemts (reģistrēts ar Nr.6-2-

6/1/3861) Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 4.augusta iesniegums Nr. 3.1-
4.1/2020-1282 “Par iesniegumu izskatīšanu  un lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu  
saskaņot  neapdzīvojamo telpu nomu Rūpnīcas ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā. 



Priekuļu novada dome 2020.gada 23.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.315 “Par 
telpu nomas līgumu “(protokols Nr.13, 11.punkts),  ar kuru nolemts nodot nomā 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr.4, Nr.5 un 1/3 no 
telpas Nr.6 ar kopējo platību 42,8 m2 Rūpnīcas ielā 4, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads, ar mērķi – uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Izskatot Priekuļu novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, A.Šteinam, 
H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 45031 iedzīvotājus no 
pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot neapdzīvojamo telpu nomu Rūpnīcas ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā. 

 
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone 

 

 
 
Sēdi slēdz 13.40 
 
Veikts Finanšu komisijas audioieraksts. 
 
Sēdes vadītājs                                                                                  J.Rozenbergs 
 
 
 
 
Protokolēja                                                                                       I.Ozola 
 
 

 


