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Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  Laura Klapare, SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt 15.panta ceturtajā daļā 
noteikts, ka 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 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. 

Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas efektīvāku izpildi, saskaņā ar minētā likuma 14.panta pirmās daļas 
1.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, Cēsu novada dome ar 10.10.2013. lēmumu 
Nr. 387 “Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle” dibināšanu’’ ir nodibinājusi SIA “Vidzemes koncertzāle” 
(reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 05.11.2013.ar Nr. 44103089090). 
Tās darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir kultūras iestāžu darbība, mākslinieku darbība, 
mākslinieciskā jaunrade, savukārt, atbilstoši Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmajai daļai - 
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. SIA ,,Vidzemes koncertzāle", atbilstoši 
Kultūras institūciju likuma 2.panta otrajai daļai, nodrošina kultūras vērtību pieejamību, veic 
kultūrizglītojošo darbu, organizē kultūras pasākumus, vērtē un analizē kultūras informāciju un 
nodrošina tās pieejamību sabiedrībai, rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina 
sabiedrības kultūras vajadzības.   

SIA “Vidzemes koncertzāle” ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, t.i., visas kapitāla 
daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai, tādejādi tā atrodas pilnīgā Cēsu novada pašvaldības kontrolē. 
Cēsu novada dome 30.12.2015.pieņēma lēmumu Nr.312 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības tiešo 
līdzdalību SIA “Vidzemes koncertzāle” (protokols Nr.19, 8.punkts), ar kuru nolemts atzīt Cēsu novada 
pašvaldības līdzdalību SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.panta pirmās daļās 1.,3.un 5.punktam, un saglabāt Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA 
‘’Vidzemes koncertzāle’’, kā arī noteikts, ka SIA “Vidzemes koncertzāle” vispārējais stratēģiskais 
mērķis ir nacionālas un Eiropas nozīmes daudzfunkcionāla koncertzāle, kas nodrošina daudzveidīgu 
un laikmetīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām Cēsu novadā un 
Vidzemē, tādejādi veicinot Cēsu novada attīstību. SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ darbības mērķi un 
sasniedzamie rezultāti ir noteikti  SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģijā 2020. – 
2024.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes 29.10.2020. lēmumu Nr.314, prot.Nr.22., 9.p.). 



Cēsu novada dome 20.03.2019.pieņēma lēmumu Nr.102 ‘’Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 12, 
Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA ‘’Vidzemes 
koncertzāle’’, ar kuru uzdots SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ veikt nekustamā īpašuma Raunas ielā 12, 
Cēsis, Cēsu nov., pārvaldīšanu līdz 31.12.2021., par ko 29.03.2021. ir noslēgts pārvaldīšanas līgums 
Nr. 363/2019/3-3-6. 

SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ darbība kultūras jomā ir tās pamatdarbība, kas vairāk kā 80 % 
no SIA ,,Vidzemes koncertzāle" darbībām viedo konkrētu uzdevumu izpildi Cēsu novada pašvaldības 
interesēs. 

Lai nodrošinātu no likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punkta izrietošos 
pārvaldes uzdevumus, un konkrēti, nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu 
profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Cēsu novadā 
un veicināt amatiermākslas pieejamību, SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ ir nepieciešamā pieredze, 
reputācija, resursi, kā arī tajā strādā atbilstoši kvalificēts personāls, par ko Cēsu novada pašvaldība 
ir pārliecinājusies katru gadu izvērtējot kapitālsabiedrības darbību un apstiprinot tās gada pārskatu. 
Iepriekš minētos pārvaldes uzdevumus SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ ir veikusi jau iepriekš, saskaņā 
ar 2014., 2015., 2016., 2017. gadā noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem. 

Ievērojot iepriekš minēto, uzskatāms, ka deleģēšanas līgumā noteiktos pārvaldes uzdevumus 
visefektīvāk var veikt SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, līdz ar to, lai veicinātu un attīstītu dažādu žanru 
profesionālo skatuves mākslu Cēsīs un visā Vidzemes reģionā, veidotu un pildītu daudzfunkcionāla, 
dinamiska un starptautiski konkurētspējīga kultūras centra funkciju, nodrošinātu kultūras 
pieejamību dažādām sabiedrības grupām, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 
pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 5.punktu un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Kultūras institūciju likuma 2.panta 
otrās daļas 1., 2., 3., un 7. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
22.12.2021.atzinumam (protokols 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 SIA “Vidzemes koncertzāle’’, reģ. Nr. 44103089090,   

deleģējot tai no likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punkta izrietošos 
pārvaldes uzdevumus - nodrošināt daudzveidīgu, dažādu žanru Latvijas un ārvalstu 
profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību 
Cēsu novadā, un veicināt amatiermākslas pieejamību, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu 
pielikumā.  

2. Apstiprināt Deleģēšanas līgumu, saskaņā ar pielikumu. 
3. Noteikt deleģēšanas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
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