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Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “KUULtūrisms” 
____________________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10. punktu pašvaldības 
autonomajā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu.  Savukārt Tūrisma likuma 8.pantā ir noteikta pašvaldības 
autonoma kompetence, proti,  pašvaldība saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 
nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību un iespējas tos izmantot tūrisma 
vajadzībām; piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā; 
veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, kā arī 
veicina un attīsta labvēlīgu vidi privātai komercdarbībai. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu no katras autonomās funkcijas izrietošu 
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes 
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 
ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus. Saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes 
uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, 
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.  

Biedrība “KUULtūrisms” ir dibināta 2021.gada 15. aprīlī. Biedrības statūtos ietvertais 
dibināšanas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares 
attīstību Dzērbenē, vēsturiskajā Piebalgas teritorijā, Vidzemes augstienē. Pašvaldība ir veikusi 
efektivitātes un lietderības izvērtējumu, kā arī alternatīvu analīzi deleģējuma līguma noslēgšanai ar 
biedrību. 

Ievērojot iepriekš minēto, uzskatāms, ka  biedrība ,,KUULtūrisms” var veikt  no likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10. punkta un Tūrisma likuma 8.panta izrietošos pārvaldes 
uzdevumus efektīvāk, kas tādējādi sasniedz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajā daļā 
noteikto deleģējuma mērķi.  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta 
pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 43.1.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 
15.panta pirmās daļas 5. un 10. punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu 
, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 
5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 17.11.2021. 



atzinumu (prot. Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.11.2021. atzinumu (prot. Nr. 7), 
Cēsu novada dome, ar 11 balsīm  - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Rozenbergs) , 4 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Laimis 
Šāvējs),  atturas nav, nolemj: 
 
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “KUULtūrisms”, reģ. Nr. 40008306447, juridiskā adrese: 
Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu novads, LV-4118, uz trīs gadiem, deleģējot tai no 
likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5., 10.punkta un Tūrisma likuma 8.pantā noteiktās 
pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus.  
2. Apstiprināt Deleģēšanas līgumu, saskaņā ar pielikumu. 
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 
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