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      Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”

 Ziņo: Z.Gulbinska, Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

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,  kā  arī  saskaņā  ar  15.panta  pirmās  daļas  4.punktu  viena  no  pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Atbilstoši  ar  likuma  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.

2020.gada 13.februārī  Cēsu novada dome ar  lēmumu Nr.37 (prot.  Nr.3  11.p.)  “Par  nodibinājuma
“Cēsu  Digitālais  centrs”  dibināšanu”  nolēma  dibināt  nodibinājumu  “Cēsu  Digitālais  centrs”  (turpmāk  –
Nodibinājums). 

Saskaņā ar Nodibinājuma statūtu (turpmāk – statūti) 1.1.punktu nodibinājuma mērķis ir veidot Cēsu
novadu  par  viedo  tehnoloģiju  centru,  pilnveidojot  sabiedrības  digitālās  zināšanas  sabiedrībā,  ieviešot
digitālos rīkus publiskā pārvaldē un piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus.

Atbilstoši statūtu 1.3.punktam mērķa īstenošanai nodibinājums veic šādus uzdevumus:
1. Digitālo  industriju  popularizēšana  sabiedrībā  (t.sk.  jauniešu  vidū),  organizējot  informējošus  un

izglītojošus pasākumus;
2. Cēsu  novada  pašvaldības  iedzīvotāju  digitālo  prasmju  attīstība  un  mūžizglītības  aktivitāšu

organizēšana; 
3. Cēsu  novada  uzņēmumu  konkurētspējas  paaugstināšana,  sadarbības  veicināšana,  izmantojot

digitālās tehnoloģijas;
4. Jaunu digitālo uzņēmumu, tajā skaitā jaunuzņēmumu, piesaistīšanas aktivitāšu organizēšana;
5. Īstenot  aktivitātes,  kas  veicina  tādu  informācijas  tehnoloģiju  ieviešanu,  kas  nodrošina  viedas

pašvaldības attīstību;
6. Iespēju  robežās  nodrošināt  pašvaldības  pieprasījumu  pēc  informācijas  tehnoloģiju  sistēmu

apkalpošanas un uzturēšanas saskaņā ar savstarpēji saskaņotu uzdevumu (turpmāk visi kopā vai katrs
atsevišķi - Uzdevumi). 
Nodibinājuma valdei ir atbilstoša pieredze un personāla kvalifikācija gan radošo un digitālo industriju

uzņēmumu jaunradīšanai, gan esošo uzņēmumu izaugsmes veicināšanai, pilnveidojot sabiedrības digitālās
zināšanas, ieviešot digitālos rīkus publiskā pārvaldē un piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un
talantus.

Cēsu  novada  pašvaldība  ir  Nodibinājuma  vienīgā  dibinātāja.  Nodibinājuma  darbības  joma  un
piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus pamatota ar likuma 15.panta pirmās
daļas 4.punktā un 10.punktā noteiktajām autonomajām kompetencēm. 

Cēsu novada pašvaldības Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030. gadam nosaka, ka digitālās un IKT
(informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) ir viena no Cēsu novada ekonomiskās specializācijas nozarēm



un ir uzskatāma par novada prioritāri atbalstāmo ekonomikas nozari. Savukārt iepriekš īstenotas aktivitātes
ir  ieviestas  saskaņā  ar  Cēsu  novada  attīstības  plānošanas  dokumentiem.  Cēsu  novada  Attīstības
programmas 2013.-2021. gadam Rīcību un investīciju plāns paredz īstenot aktuālas prasmju apgūšanu un
pielietošanu,  iekļaujot  digitālās  prasmes  jauniešiem  (U.2.1.4.);  uzlabot  uzņēmējdarbības  vidi  un
infrastruktūras pieejamību, izstrādājot aktivitāšu plānu digitālo iniciatīvu īstenošanai pašvaldībā, tādējādi
nodrošinot  digitālo  prasmju  attīstību,  pašvaldības  IT  pārvaldības  attīstību  (U  5.1.1.);  atbalstīt  IKT
infrastruktūras attīstību un pieejamību publiskajiem tīkliem (U 3.1.3.).  

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

Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka Nodibinājums ir tiesīgs veikt pārvaldes uzdevumus un tos
var veikt efektīvāk, 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  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,  ievērojot  Cēsu  novada  domes  Finanšu
komitejas 20.01.2022.  atzinumu (prot.Nr.1),  Cēsu novada dome, ar  12 balsīm -  par (Ainārs Šteins,  Andris
Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-
Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , 4 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone,
Hardijs VENTS, Laimis Šāvējs), 2 - atturas (Ella Frīdvalde-Andersone, Jānis Kārkliņš), nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”, reģ. Nr.40008296736 uz 1 (vienu)

gadu,  deleģējot  tam no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  4.  un 10.punkta izrietošos
pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu (pielikumā).

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

         
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs
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