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Par deleģējuma līgumu ar biedrību “Cēsu mantojums”
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

             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.).

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.

Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2035. gadam paredz saglabāt un atjaunot
Cēsu  novada  kultūras  mantojumu  ar  savam  unikālajām  vērtībām  veidojot  pamatu  nacionālai
pašapziņai. Vadlīnijās uzsvērts, ka tiek koptas kultūrvēsturiskās vērtības un īpatnības, saglabājot
to  daudzveidību,  kas  nostiprina  gan pagastu,  gan pilsētu  identitāti,  veicinot  piederības  sajūtu.
Veicinot  ilgtspējīgu  kultūras  mantojuma  pārvaldību,  iecere  noteikt  teritorijas  plānojumā
nosacījumus valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības zonas robežās, lai
saglabātu raksturīgo vēsturisko apbūves ainavu, būvniecības un apdares materiālus u.c. faktorus,
kā arī paredz veicināt iedzīvotāju izpratni un sniegt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanā, lai
veidotu patīkamu telpu ikvienam novada iedzīvotājam. 

Tāpat  arī  Cēsu  novada  attīstības  plāns  2021–2027.  gadam  paredz  Cēsu  novadu  darīt
atpazīstamu kā kultūras un tūrisma vietu Eiropas mērogā ar konkurētspējīgu novada identitāti (IP
3), pieejamu kultūrvidi un tūrisma aktivitātēm (VTP 3), sevī ietverot kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, sniedzot atbalstu ikgadējā grantu konkursa ietvaros, kā arī nodrošinot informācijas
pieejamību par valsts un starptautiska mēroga projektiem un tajos pieejamo atbalstu.

Biedrība “Cēsu Mantojums” ir dibināta 2017.gada 21.novembrī. Biedrības dibināšanas mērķis
ir  veicināt Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,  kvalitatīvu atjaunošanu/ restaurāciju
un  attīstību;  veicināt  vietējās  sabiedrības  izpratni  par  Cēsu  kultūrvēsturiskā  mantojuma
vērtībām un to saglabāšanu; veicināt sadarbību starp dažādām organizācijām/institūcijām Cēsu
kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšanas  jautājumos;  piesaistīt  finansiālos  līdzekļus  izvirzīto
mērķu sasniegšanai.

Biedrības valdē darbojas eksperti un profesionāļi ar pieredzi restaurācijā, procesu vadībā
un arhitektūrā. Valdes priekšsēdētājam Jānim Tolpežņikovam ir 10 gadu pieredze restaurācijā un
starptautisku  restaurācijas  darbnīcu  vadībā,  projektu  vadībā  un  koordinēšanā.  Tāpat  viņš  ir
Latvijas  Restauratoru biedrības  biedrs  un biedrības  “Nākotne pagātnei”  valdes  priekšsēdētājs.
Uzkrātā pieredze nodrošina padziļinātas zināšanas un prasmes restaurācijas procesos un pieeju
plašam  nozares  ekspertu  lokam,  kas  svarīgi  piesaistot  biedrības  aktivitātēm  kompetentus



speciālistus. Biedrības valdes loceklim Ervīnam Krauklim ir atbilstoša izglītība un pieredze koka
ēku  arhitektūrā  un  praktiska  pieredze  koka  ēku  restaurācijā  gan  Rīgā,  gan  reģionos.  Savukārt
valdes loceklei Ditai Trapencierei ir uzkrāta pieredze dažādu procesu vadībā, tai skaitā sabiedrībai
nozīmīgu  jautājumu  aktualizēšanā  un  izpratne  par  plašākas  sabiedrības  iesaisti  šo  jautājumu
risināšanā. Tāpat biedrības biedru vidū ir  arhitekts Raitis Jelēvičs, kurš ir piedalījies nozīmīgu
arhitektūras  pieminekļu  restaurācijā,  pildot  Cēsu  Sv.Jāņa  baznīcas  un  Cēsu  pils  restaurācijas
autoruzraudzību.  Tāpat  ekspertam  ir  gadiem  uzkrāta  pieredze  un  zināšanas  tieši  par  Cēsu
vecpilsētas  apbūves  specifiku  un  vēsturiskā  mantojuma  restaurāciju  atbilstoši  mūsdienu
vajadzībām.

Izvērtējot  biedrības  “Cēsu  Mantojums”  mērķus  un  līdzšinējās  aktivitātes,  personāla
kvalifikāciju  un reputāciju,  tās  ir  vērstas uz Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ir
saskaņā ar Cēsu novada attīstības iecerēm un mērķiem. Biedrība “Cēsu mantojums”, apvienojot
vietējos  Cēsu  iedzīvotājus  un  ekspertus,  spēj  nodrošināt  kvalitatīvu  un  efektīvu  aktivitāšu
īstenošanu ar mērķi saglabāt Cēsu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Cēsu novada domē ir saņemta un 17.11.2021. Izglītības, kultūras un sporta komitejā izvērtēta
ar biedrību “Cēsu Mantojums” 2021. gadā noslēgtā deleģēšanas līguma izpildes atskaite. Atskaitē
uzskaitīti  realizētie  pasākumi  un  sniegts  detalizēts  finanšu  izlietojuma  atspoguļojums,  kas
apliecina līguma nosacījumu pilnīgu izpildi.

Izvērtējot  iepriekš  minēto,  secināms,  ka  biedrība  “Cēsu  Mantojums”  ir  tiesīga  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  5.punktu,  15.panta ceturto  daļu  un 21.panta pirmās daļas  23.punktu,
ievērojot  Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 10.02.2022.  atzinumu
(prot.Nr.2)  un  Cēsu  novada  domes  Finanšu  komitejas  17.02.2022.  atzinumu  (prot.Nr.3),  Cēsu
novada dome, ar 15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-
Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers,
Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) ,  pret
nav,  atturas nav, nolemj:

1. Noslēgt  deleģēšanas  līgumu  ar  biedrību  “Cēsu  Mantojums”,  reģ.  Nr.  40008270826,  ,
deleģējot  tai  no  likuma  “Par  pašvaldībām”  15.panta  pirmās  daļas  5.punkta  izrietošos
pārvaldes  uzdevumus  līdz  2022.gada  31.decembrim  ,  saskaņā  ar  Deleģēšanas  līguma
nosacījumiem. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada būvvalde.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

          Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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