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Par deleģēšanas līgumu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”  
__________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu un saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. 

Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu 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. 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 daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt 
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo 
daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta 
ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu. 

Skola6 ir koprades māja un radošo industriju centrs Cēsu vecpilsētas sirdī, kas jau piecus 
gadus piedāvā kopstrādes telpu un darbnīcu īri, organizē regulārus neformālās un specializētās 
izglītības pasākumus, kā arī visā Cēsu novadā attīsta radošās uzņēmējdarbības vidi. Nodibinājuma 
valdē darbojas eksperti un profesionāļi ar pieredzi neformālās un formālās izglītības jomās, 
pasākumu vadīšanā, uzņēmumu vadīšanā, reklāmā, kā arī pārvaldē.  

 Pašvaldība ir veikusi efektivitātes un lietderības izvērtējumu, kā arī alternatīvu analīzi 
deleģējuma līguma noslēgšanai ar nodibinājumu. 

Ievērojot iepriekš minēto, uzskatāms, ka Nodibinājums ,,Koprades māja Skola6” var veikt  no 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10. punkta 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 4. un 10. punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot 
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.12.2021. atzinumu (prot.Nr.8) un 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 18 
balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis 



Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Nodibinājums “Koprades māja Skola6”, Reģ. Nr. 40008272367, 
Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 uz gadu, deleģējot tai no likuma ,,Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta 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. 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
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