
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
24.03.2022.                            Nr.132 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada  
2. decembra lēmumā Nr.413 “Par deleģēšanas līguma ar biedrību “KUULtūrisms”” 

Ziņo:  J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs  
 

 Cēsu novada dome 2021. gada 2. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 413 “Par deleģēšanas līgumu ar 
biedrību “KUULtūrisms”” (turpmāk – Lēmums). Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otrajai 
daļai Lēmums tika iesniegts saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – 
VARAM). 2022. gada 17. janvārī Cēsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tika saņemts VARAM 
atzinums Nr. 1-132/379, kur VARAM aicinājusi Pašvaldību apstiprināt deleģējuma līguma ar biedrību 
“KUULtūrisms” efektivitātes un lietderības izvērtējumu un precizēt deleģēšanas līguma projektu, ievērojot 
izteiktos norādījumus. 
 Izvērtējot iepriekš minēto un 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 5. un 10. punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Tūrisma likuma 
8.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 
5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2022. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada 
dome, ar 13 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, 
Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, 
Juris Žagars) , 6 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Hardijs VENTS, Jānis 
Kārkliņš, Laimis Šāvējs),  atturas nav, nolemj:  
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra lēmumā Nr. 413 “Par deleģēšanas līgumu ar biedrību 
“KUULtūrisms”” šādus grozījumus: 
1.1. izteikt Lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt efektivitātes un lietderības izvērtējumu deleģējuma līguma noslēgšanai ar biedrību 
“KUULtūrisms”. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “KUULtūrisms”, reģ. Nr. 40008306447, 
juridiskā adrese: Skolas iela 7, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu novads, LV-4118, uz trīs gadiem, 
deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta un Tūrisma likuma 8.pantā 
noteiktās pašvaldības funkcijas izrietošos pārvaldes uzdevumus.”. 

1.2. papildināt Lēmumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā: 
“2.1 Pilnvarot Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldi, reģistrācijas Nr. 90000057259 (pārvaldes 

vadītāja p.i. V.Burjots) Cēsu novada apvienības pārvaldes vārdā noslēgt Lēmuma 1.punktā minēto 
Līgumu pēc pozitīva VARAM atzinuma saņemšanas.”. 

1.3. papildināt Lēmumu ar 2.2 punktu šādā redakcijā: 
“2.2 Noteikt, ka attiecībā uz Lēmumā noteiktā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi biedrība 

“KUULtūrisms” ir Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde padotībā.”. 
1.4. izteikt Lēmuma 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Lēmuma un Līguma izpildes kontroli veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.”. 
1.5. svītrot Lēmuma 4.punktu; 
1.6. izteikt Līguma preambulas 1. rindkopu šādā redakcijā: 

“Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
novads, LV - 4101 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2022.gada 
24.02.2022. lēmumu Nr. 107 (protokols Nr.4) rīkojas Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde, 
reģistrācijas Nr. 90000057259, tās pārvaldes vadītāja p.i. Viestura Burjota personā, un”. 



1.7. izteikt Līguma preambulas 3. rindkopu šādā redakcijā: 
“ar mērķi veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un projektu īstenošanu aktīvās atpūtas 
organizēšanā Dzērbenes pagastā, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro 
daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 43.1panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 7.panta 
otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 
Tūrisma likuma 8.pantu, pamatojoties uz Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr.413 (protokols 
Nr.14) “Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “KUULtūrisms””, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):”; 

1.8. svītrot Līguma 1.1.punktā ietverto norādi uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu; 
1.9. svītrot Līguma 1.3.punkta otro teikumu; 
1.10. izteikt Līguma 1.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.4.1. Dzērbenes un apkārtnes popularizēšana dažādām mērķauditorijām, ar mērķi palielināt tūristu 
skaitu Dzērbenē un apkārtnē, viņu uzturēšanās ilgumu, izdevumu apjomu un apmierinātību.”. 

1.11. svītrot Līguma 1.4.2.apakšpunktu; 
1.12. svītrot Līguma 1.5.1.apakšpunktā vārdus “izņemot nepārvaramas varas gadījumus”; 
1.13. svītrot Līguma 1.5.2.apakšpunktu; 
1.14. svītrot Līguma 1.5.4.apakšpunktu; 
1.15. izteikt Līguma 1.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.6.1. saskaņā ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr.414 nodod Biedrībai bezatlīdzības lietošanā 
daļu no nekustamā īpašuma “Dzērbenes pils”, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., kadastra apzīmējums 
42500070176001, telpas ar kopējo platību 302,5 m2.”. 
1.16. svītrot Līguma 1.6.2.apakšpunktu; 
1.17. izteikt Līguma 1.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.6.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķir Biedrībai finanšu līdzekļus un citus resursus Uzdevumu 
veikšanai.”. 
1.18. precizēt Līguma 1.sadaļas punktu un apakšpunktu numerāciju; 
1.19. izteikt Līguma 2.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.4.1. finansējums par 2022.gadu EUR 3950,00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) apmērā tiek 
pārskaitīts uz Biedrības norādīto kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.”. 

1.20. izteikt Līguma 2.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“2.4.2. finansējums par 2023.gadu EUR 3950,00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) apmērā tiek 

pārskaitīts uz Biedrības norādīto kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.”. 
1.21. izteikt Līguma 2.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.4.3. finansējums par 2024.gadu EUR 3950,00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) apmērā tiek 
pārskaitīts uz Biedrības norādīto kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.”. 

1.22. svītrot Līguma 2.2.3.apakšpunktu; 
1.23. svītrot Līguma 2.3.punktu; 
1.24. precizēt Līguma 2.sadaļas punktu un apakšpunktu numerāciju; 
1.25. izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1.  Biedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no deleģētā 
pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus.”. 
1.26. svītrot Līguma 3.3.punktu; 
1.27. papildināt Līgumu ar 3.4.punktu šādā redakcijā:  

“3.4.  Biedrība viena mēneša dienu laikā, pēc Deleģēšanas līguma darbības beigām, ar nodošanas 
pieņemšanas aktu nodod Pašvaldībai Līguma 1.6.1.apakšpunktā norādīto īpašumu, ne sliktākā stāvoklī, kādā 
tās saņemtas, ievērojot dabīgo nolietojumu.”. 
1.28. papildināt Līgumu ar 3.5.punktu šādā redakcijā:  

“3.5. Zaudējumus, ko trešajai personai nodarījusi Biedrība Līguma izpildes vai nepienācīgas izpildes 
rezultātā, sedz normatīvajos aktos par valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu noteiktajā 
kārtībā. Pašvaldība ir tiesīga piedzīt regresa kārtībā no Biedrības zaudējumu atlīdzinājumu. ”. 
1.29. papildināt Līgumu ar 3.6.punktu šādā redakcijā:  

“3.6. Biedrībai ir pienākums atlīdzināt Pašvaldībai nodarītos zaudējumus, ja zaudējumu radušies Biedrības 
darbinieku un amatpersonu prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā. ”. 
1.30. precizēt Līguma 3.sadaļas punktu numerāciju; 
1.31. izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā: 



“4.1.  Biedrība Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības iestādes Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības 
pārvalde padotībā.”. 
1.32. izteikt Līguma 4.5.punktu šādā redakcijā: 

“4.5.  Biedrībai ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā ziņot Pašvaldībai par 
Uzdevumu izpildes neiespējamību, izpildes grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt Uzdevumu 
izpildi.”. 
1.33. svītrot Līguma 5.8.punktu; 
1.34. svītrot Līguma 5.10.1.apakšpunktu; 
1.35. svītrot Līguma 6.1.punktu; 
1.36. izteikt Līguma 6.2.punktu šādā redakcijā: 

“6.2.  Iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Biedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā 
no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību, 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.”. 
1.37. precizēt Līguma 6.sadaļas punktu numerāciju; 
1.38. izteikt Līguma 7.1.punktu šādā redakcijā: 

“7.1. Līgums stājas spēkā dienā, kurā Līgumu parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem, 
no 2022.gada _________ līdz 2025.gada __________.”. 
1.39. izteikt Līguma 7.4.punktu šādā redakcijā: 

“7.4.  Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to divus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot otru 
Pusi, kā arī citos, normatīvajos aktos paredzētajos, gadījumos. Vienpusēji izbeidzot Līgumu, Biedrība atmaksā 
Pašvaldībai Līguma ietvaros saņemto finansējumu, kas netika izlietots deleģēto uzdevumu izpildei, vai kura 
izlietojumu Pašvaldība ir atzinusi par neatbilstošu Līguma nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām.”. 
1.40. svītrot Līguma 8.1.punktu; 
1.41. svītrot Līguma 8.2.punktu; 
1.42. svītrot Līguma 8.3.punktu; 
1.43. precizēt Līguma 8.sadaļas punktu numerāciju. 
2. Nosūtīt Lēmumu VARAM Līgumā izdarīto grozījumu saskaņošanai. 
3. Lēmuma un Līguma izpildes kontroli veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
           
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


