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Par deleģējuma līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA" 
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.  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk Sabiedrība ir Pārgaujas novada 
pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pārejas noteikumu 6. punktu, Cēsu novada pašvaldība ir Pārgaujas novada pašvaldības finanšu, 
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. 

Sabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt Ungurmuižas apsaimniekošanu, renovāciju un 
restaurāciju, tūrisma, izstāžu, ekspozīciju organizēšanu, kultūras projektu realizāciju. 

Pārgaujas novada pašvaldība 2020. gada 26. novembrī ar lēmumu Nr. 184 “Par Pārgaujas novada 
pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu SIA “Ungurmuiža” ir izvērtējusi pašvaldības dalību Sabiedrībā, 
konstatējot, ka, kapitālsabiedrības darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam, un tā ir 
vērsta uz Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu saskaņā ar Cēsu novada attīstības iecerēm un 
mērķiem. 



Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 21.07.2022. atzinumu (prot.Nr.8) un Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 04.08.2022. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris 
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Erlends Geruļskis, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", reģ. Nr. 
54103020291, 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. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
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