
Apstiprināts 
ar Cēsu novada domes 02.12.2021.  

lēmumu Nr.413 
 

     
PĀRVALDES UZDEVUMU DELEĢĒŠANAS LĪGUMS 

 
Cēsīs,                                               2021.gada ___. ____________ 

 
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
novads, LV - 4101, izpilddirektora ________________ personā, kurš rīkojas uz Cēsu novada pašvaldības 
nolikuma pamata, turpmāk – Pašvaldība, un 
Biedrība „KUULtūrisms”, vienotais reģistrācijas numurs: 40008306447, juridiskā adrese: Skolas iela 7, 
Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu novads, LV-4118, tās valdes locekļa  Ulda Paseka personā, kurš rīkojas 
uz statūtu pamata, turpmāk - Biedrība, no otras puses,  
 
abas kopā sauktas „Puses”,   
Ievērojot, ka: 
 
a) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības 
autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību, savukārt šā panta pirmās daļas 10. punktā noteiktā pašvaldības funkcija ir 
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanu. 
 
b) saskaņā ar Tūrisma likuma 8.pantu pašvaldības, 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. 
 
c) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošo 
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes 
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 
41.panta otrās un trešās  noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt tad, ja pilnvarotā persona 
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 
 

Biedrība “KUULTūrisms”, reģistrācijas Nr. 40008306447, dibināta 2021.gadā ar mērķi veicināt 
tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību vēsturiskajā Piebalgas 
teritorijā, Vidzemes augstienē, jo īpaši strādājot pie Dzērbenes pagasta tūrisma produkta izveides. 

Biedrības darbības joma, pieredze, personāla kvalifikācija, potenciālās iespējas veikt pārvaldes 
uzdevumus izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10. punktā noteiktās 
autonomās kompetences, kā arī  no Tūrisma likuma 8.pantā noteiktās pašvaldības kompetences. 

Jau līdz Biedrības reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā tās valdes locekļi, iesaistot arī vietējo kopienu, ir aktīvi 
iesaistījušies tūrisma un kultūrvēstures nozares attīstībā Dzērbenē. Piemēram, sadarbībā ar vietējo velo 
entuziastu un dabas pazinēju Jāni Gobiņu, kopš 2019. gada tiek organizēti mazie, vietējie velo 



braucieni/ekspedīcijas “Ieripo Dzērbenē”. Tāpat valdes locekļi ir piedalījušies pašvaldības organizētajās 
talkās, tika sakopta Ievalču arkas apkārtne un attīrīts Ievalču upītes pārgājiena maršruts, kas vēlāk arī kļuva 
par atklājumu ne tikai Dzērbenes viesiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Eksperimentālā kārtā ir izveidoti 
tādi tematiski maršruti kā Ziemas pārgājiena maršruts (Dzērbenes pils - Ievalču arka) un velo maršruts 
“Ieripo Lieldienās”( Dzērbene-Taurene). 

Sākot ar 2021.gada sākumu Biedrības valde ir iesaistījusies Facebook lapas “Dzērbenes pils” 
administrēšanā, kā arī izveidojusi kontu Instagram. Vietnē. Šajos kontos tiek stāstīts par notiekošo 
Dzērbenē - sekotāji ir gan vietējie iedzīvotāji, gan potenciālie viesi. 

Atsaucoties uz Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam (turpmāk- 
Stratēģija) izvirzītos mērķus tūrisma nozares ilgtspējīgai un konkurētspējīgai attīstībai, kā arī Stratēģijā 
minēto, ka: Dzērbene attīstīsies ka tūrisma, kultūras un ražošanas centrs. Dzērbenes kā attīstības centra 
loma nākotne var pieaugt, specializējoties uz daudzveidīgiem tūrisma pakalpojumiem. Tam 
priekšnoteikums ir gan ērtā sasniedzamība, gan skaistā apkārtne ar daudziem ezeriem, gan 
kultūrvēsturiskā vide – pils komplekss, baznīca, Augstais kalns. Pietiekoši lielas brīvas apbūves teritorijas 
ļauj attīstīt ar tūrisma infrastruktūru saistītus pakalpojumus (viesu mājas, kafejnīcas), savukārt kādreizējā 
dzelzceļa trase ļauj veidot jaunus tūrisma maršrutus, bet Dzērbenes muižas kompleksa vel neizmantotas 
ēkas dod iespēju veidot pievilcīgu konferenču un semināru vietu. Savukārt esošās ražošanas teritorijas un 
to izvietojums dos iespēju dažādu vieglās rūpniecības un komplektējoši uzņēmumu attīstība un ņemot 
vērā biedrības “KUULTūrisms” iepriekš veiktās aktivitātes, kas pilnībā atbilst Stratēģijā un Vecpiebalgas 
novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei, 
 

pamatojoties uz   
- Pašvaldības izstrādāto efektivitātes izvērtējumu un alternatīvu analīzi; 
- Biedrības sniegto prezentāciju, uzskates materiāliem par tās līdzšinējo darbību, kā arī 

plānotajām aktivitātēm nākotnē,  
- Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr.413 (protokols Nr.14)„Par pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanu biedrībai “KUULtūrisms”,  
 
Puses noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums: 

 
1.  Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Pušu pienākumi 

1.1. Pašvaldība deleģē Biedrību un Biedrība apņemas veikt šādas no likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktā noteiktās autonomās kompetences – rūpēties par 
kultūru, sekmēt tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību  un sekmēt 
saimniecisko darbību, Tūrisma likuma 8.pantā noteiktajās pašvaldības funkcijās –  
nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu, ilgtspējīgu attīstību un iespējas tos izmantot 
tūrisma vajadzībām, veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga un aktīva 
dzīvesveida popularizēšanu, kā arī veicināt un attīstīt labvēlīgu vidi privātai komercdarbībai, 
izrietošus pārvaldes uzdevumus (turpmāk – Uzdevumi): 

1.2.1. Dzērbenes pagasta kā tūrisma galamērķa popularizēšana, tūristu piesaistes 
pasākumu īstenošana; 

1.2.2. Dzērbenes pagasta tūrisma piedāvājuma izstrāde, atbalsts un dalība tūrisma 
projektu īstenošanā ; 

1.2.3. Dzērbenes muižas pils torņa pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un 
tūristiem;  

1.2.4. Dzērbenes muižas pils tūrisma informācijas punkta darbības nodrošināšana. 
 



1.3. Biedrība apņemas ar saviem materiālajiem un cilvēku resursiem, kā arī Biedrībai nodoto 
Pašvaldības mantu, veikt Līguma 1.1. punktā deleģētā uzdevuma izpildi Līgumā noteiktā 
apjomā. Biedrība, parakstot Līgumu, apliecina, ka tās rīcībā ir atbilstoša materiāli tehniskā 
bāze un resursi uzdevuma izpildei. 

 
1.4. Izpildot Līguma 1.1.punktā minētos Uzdevumus, Biedrība apņemas:  

1.4.1. Dzērbenes un apkārtnes popularizēšana dažādām mērķauditorijām, ar mērķi 
palielināt tūristu skaitu Dzērbenē un apkārtnē, viņu uzturēšanās ilgumu, izdevumu 
apjomu un apmierinātību, kā arī piedalīties reklāmas materiālu izveidē; 

1.4.2. Veidot sadarbību ar gidiem, ēdināšanas uzņēmumiem un citiem uzņēmējdarbības 
veicējiem un amatniekiem Dzērbenes un apkārtnes tūrisma produktu piedāvājuma 
izveidē; 

1.4.3. Iekļauties kopējā Cēsu novada tūrisma informācijas sistēmā. Piedalīties pašvaldības 
organizētajos tūrisma attīstības pasākumos; 

1.4.4. Apkopot statistiku Dzērbenes muižas pils torņa apmeklējuma jomā; 
1.4.5. Rūpēties par Biedrībai nodoto Dzērbenes muižas pils torņa telpu labiekārtošanu un 

uzturēšanu; 
1.4.6. Vienu reizi gadā informēt Pašvaldību par Biedrības darbu un nākotnes plāniem 

deleģēto uzdevumu ietvaros; 
1.5. Biedrība: 

1.5.1. apņemas nodrošināt Uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas 
gadījumus. 

1.5.2. nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi. Uzdevumu izpildē Biedrība ievēro 
labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus un tiesību aktus tūrisma jomā. 
Jautājumos, kas saistīti ar Biedrības deleģēto Uzdevumu izpildi un kurus Biedrība ir tiesīga 
izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks. 

1.5.3.      patstāvīgi piesaista un slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām; 
1.5.4. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 
izmaksu ziņā konkurētspējīgu piedāvājumu; 

1.6. Pašvaldība: 
1.5.1.ar atsevišķu domes lēmumu nodod Biedrībai bezatlīdzības lietošanā un pārvaldīšanā 

Pašvaldībai piederošu kustamu un nekustamo īpašumu, kas nepieciešams 
Uzdevumu izpildei; 

1.5.2. nodrošina netraucētu Līguma izpildi; 
1.5.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var piešķirt Biedrībai finanšu līdzekļus un citus 

resursus Uzdevumu veikšanai. 
 

2. Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas nosacījumi  
2.1. Deleģēto uzdevumu veikšanai pašvaldība piešķir finansējumu saskaņā ar tāmi, kas ir  šī Līguma 1. 

pielikums. 
2.2. Deleģēto uzdevumu nodrošināšanai Pašvaldība uz Biedrības norādīto konta numuru pārskaita 

finansējumu šādā kārtībā: 
2.4.1. Finansējums par 2022.gadu EUR 3950,00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) 

apmērā tiek pārskaitīts uz Biedrības norādīto konta numuru pēc piestādītā rēķina 
saņemšanas līdz 2022.gada 15.janvārim.  

2.4.2. Finansējums par 2023.gadu EUR 3950,00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) 
apmērā tiek pārskaitīts uz Biedrības norādīto konta numuru pēc piestādītā rēķina 



saņemšanas līdz 2023.gada 15.janvārim.  
2.4.3. Finansējums par 2024.gadu EUR 3950,00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) 

apmērā tiek pārskaitīts uz Biedrības norādīto konta numuru pēc piestādītā rēķina 
saņemšanas līdz 2024.gada 15.janvārim.  

2.3. Finansējumu Uzdevumu izpildei veido: 
2.2.1. Pašvaldības budžeta finansējums; 
2.2.2. Biedrības pašu ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem; 
2.2.3. dāvinājumi, kā arī projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi, valsts budžeta 

līdzekļi. 
2.3. Finansējuma izlietojumā Biedrība ievēro spēkā esošos normatīvos aktus. 

  
3. Pašvaldības un Biedrības atbildība 

3.1. Biedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no deleģētā 
pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus. Biedrība patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, 
risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām 
tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.  

3.2. Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes analīzi.  
3.3. Ja Biedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu 

izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma 
prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Biedrība atlīdzina Pašvaldībai zaudējumus regresa kārtībā.  

 
4. Biedrības darbības uzraudzība  

4.1.  Biedrība Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā.  
4.2. Biedrībai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz deleģēto 

Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
4.3. Biedrība pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā 

ar deleģēto Uzdevumu izpildi.  
4.4. Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Biedrībai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā 

atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti norāda, ka piešķirtie finanšu līdzekļi 
pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Biedrība tos pilnībā vai daļēji 
atmaksā Pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa apdraud 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu, Pašvaldība var slēgt vienošanos ar 
Biedrību par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.  

4.5. Biedrībai ir pienākums ziņot Pašvaldībai par Uzdevumu izpildes neiespējamību, izpildes 
grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt Uzdevumu izpildi.   

 
5. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

 
5.1. Biedrība ne vēlāk kā 15 dienu laikā sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda Līguma 

1.1.punktā noteiktā Uzdevuma īstenošana. Tāpat Biedrība informē par Uzdevuma 
īstenošanas pārtraukšanas iemesliem.  

5.2. Biedrība iesniedz pašvaldībai ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi reizi gadā, ne vēlāk 
kā līdz 15.janvārim  un sniedz atskaiti Cēsu novada domei par deleģēto uzdevumu izpildi.  

5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Biedrības ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu 
izpildi biežāk kā norādīts Līguma 5.2.punktā, par to rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš 
iesniedzot Biedrībai pieprasījumu.  



5.4. Līguma izpildes ziņojumā Biedrība iekļauj informāciju par deleģēto Uzdevumu izpildes 
sasniegtajiem rezultātiem un to novērtējuma kritēriju rādītājiem, sasniegto rezultātu 
atbilstību plānotajam un citu papildus informāciju (informāciju par piesaistītajiem finanšu 
līdzekļiem un investīcijām, informāciju par veiktajiem ieguldījumiem nepieciešamajās 
iekārtās un aprīkojumā). Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pārskatu par resursu izlietojumu un 
to efektivitāti, kā arī citu papildus informāciju šī Līguma ietvaros.   

5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 1 (vienu) nedēļu 
iepriekš rakstiski brīdinot Biedrību, veikt revīziju par Uzdevumu izpildi un finansējuma 
izlietojumu, ko veic Pašvaldības noteikta kompetenta persona.  

5.6. Biedrības darbības plānotās aktivitātes, plānotie rezultāti un indikatori:  

Plānotās aktivitātes Indikatori (sasniedzamie rādītāji gadā) 

Dzērbenes un apkārtnes kā tūrisma galamērķa 
popularizēšana. 

-5 tūrisma veicināšanas pasākumi dažādām 
mērķauditorijām; 
-100 ziņas sociālajos medijos (Facebook (50) un 
Instagram (50); 
- Iegūtas 50 atsauksmes (Google, soc. tīklu 
komentāri, viesu grāmata, anketas u.c.). 

Sadarbība ar gidiem, ēdināšanas uzņēmumiem un 
citiem uzņēmējdarbības veicējiem un 
amatniekiem Dzērbenes un apkārtnes tūrisma 
produktu piedāvājuma izveidē. 

- 3 pasākumi ar mērķi veicināt vietējo 
iedzīvotāju iesaisti tūrisma pakalpojumu 
sniegšanā; 
- Izstrādāti 3 tūrisma piedāvājumi, iesaistot 
vietējo kopienu un uzņēmējus. 

Dzērbenes pils torņa pieejamība tūristiem un 
vietējiem iedzīvotājiem 

-  1500 apmeklētāji gadā; 
-  Pils tornis ir atvērts apmeklētājiem 136 dienas 
gadā. 

Dzērbenes muižas pils tūrisma informācijas 
punkta darbības nodrošinājums 

- Informācijas punkts ir atvērts apmeklētājiem 
136 dienas gadā; 

- Tūrisma informācijas sniegšanas reižu skaits – 
1000. 

 
5.7. Pašvaldība, izvērtējot Biedrības darbību, vērtē pēc sekojošiem darbības  kvalitātes novērtējuma 

kritērijiem:  
5.7.1. deleģēto Uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo  pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāte, nepārtrauktība un regularitāte;  
5.7.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;  
5.7.3. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;  

5.8. Līguma 5.6. un 5.7.punktā minētie kritēriji var tikt mainīti Pusēm rakstiski vienojoties, veicot 
atbilstošus grozījumus Līgumā, kuri kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

5.9. Biedrības darbības rezultātus un sasniegtos rezultatīvos rādītājus, tai skaitā, šī Līguma 5.6. un 
5.7.punktā noteikto rādītāju izpildi, Cēsu novada dome izvērtē reizi gadā kopā ar Biedrības 
iesniegtajiem pārskatiem par rezultatīvo rādītāju izpildi.  

5.10. Ja Pašvaldība, izvērtējot Biedrības darbību, ir atzinusi, ka Biedrība nav izpildījusi un sasniegusi 
iepriekš noteiktos rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības:  



5.10.1. pārskatīt Biedrībai piešķirtā finansējuma apmēru;  
5.10.2. pārskatīt noteiktos rezultatīvos rādītājus.  

 
6. Nepārvarama vara 

  
6.1. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgs 

no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma 
slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas 
katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas 
varas apstākli netiek uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks.  

6.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī 
noteiktu Biedrībai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu 
turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Biedrība 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža 
informē Pašvaldību.  

6.3. Biedrībai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un novēršanai, pēc 
iespējas nodrošinot sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas 
atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.  

  
7. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 

  
7.1. Līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem - no 2022.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim un 

stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. 
7.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laika, Līdzēji risina pārrunu ceļā, 

savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.  
7.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja 

Līguma grozījumos nav noteikts citādi.  
7.4. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Biedrību ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš 

brīdinot, ja Biedrība rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj 
turpināt Līguma attiecības.  

  
8. Noslēguma jautājumi 

 8.1. Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim 
noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no Līguma deleģēto pārvaldes uzdevumu 
izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām.  

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē 
spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas 
pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir pienākums Līgumu piemērot 
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

8.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 
ir spēkā esoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt 
Līgumu, Biedrības tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš 
brīdinot, ja Biedrības reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai 
speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai.  

8.4. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katrs 
Līdzējs saņem vienu Līguma eksemplāru.  



8.5. Līgumam pievienots pielikums Nr. 1. “Tāme”, kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļa.  
8.6. Visi paziņojumi, pieteikumi un cita veida korespondence saistībā ar Līgumu attiecīgajai Pusei 

nosūtāma ierakstītā vēstulē pa pastu vai uz Līgumā norādīto e-pasta adresi, vai arī nogādājama 
personīgi pret parakstu, un tā uzskatāma par piegādātu attiecīgajai Pusei 7 (septītajā) dienā pēc 
tās nodošanas pastā, e-pasta nosūtīšanas dienā, vai arī dienā, kad tā ir izsniegta pret parakstu, 
ja vien Līgumā nav noteikta cita kārtība. 

8.7. Līguma darbības laikā visa Pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra formā) 
kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nepieciešamības gadījuma kalpo par 
pierādījumiem. 

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 
 

Pašvaldība: 
Cēsu novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000031048 
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-
4101 
 

Biedrība: 
“Biedrība “KUULtūrisms”,  
Reģ. Nr. 40008306447 
Adrese Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes 
pag. Cēsu novads, LV-4118 
e-pasts: 
tālrunis: 

Izpilddirektors _______________ Valdes loceklis ____________U. Paseks 
 
 
 
 
  



 
1.pielikums 

Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumam Nr. _______________ 
 
 

Tāme* 
 
 
 

 
*Piešķirtais finansējums 20% apmērā pēc Biedrības ierosinājuma var tikt mainīts starp tāmes pozīcijām, 
esošā finansējuma ietvaros. 

 
 
 

Pašvaldība: 
Cēsu novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000031048 
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-
4101 
 

Biedrība: 
“Biedrība “KUULtūrisms”,  
Reģ. Nr. 40008306447 
Adrese Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes 
pag. Cēsu novads, LV-4118 
e-pasts: 
tālrunis: 

Izpilddirektors _______________ Valdes loceklis ____________U. Paseks 
 
 
 
 
 
 
 

Pozīcija 2022.gads 
Summa EUR 

2023.gads 
Summa EUR 

2024.gads 
Summa EUR 

Izglītojošas un iedvesmojošas  lekcijas 
vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem par 
iesaisti tūrismā 

1000,00 1000,00 1000,00 

Aktīvās atpūtas pasākumu organizatoriskie 
izdevumi (inventāra noma, transports, 
eksperti) 

500,00 500,00 500,00 

Daļējs līdzfinansējums darbinieka 
atalgojumam 

2450,00 2450,00 2450,00 

Kopā: 3950,00 3950,00 3950,00 
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