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Par pārejas perioda noteikšanu kultūras  
funkcijas nodošanai Cēsu novada pašvaldības iestādei “Kultūras pārvalde”   

Ziņo Z.Neimane, Cēsu Kultūras centra vadītāja 
 

Lai nodrošinātu 2022.gada kultūras pasākumu plāna izpildi septembrī un kultūras pasākumu 
pieejamības nepārtrauktību sabiedrībai Cēsu novadā, pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2022. 
lēmumu nr. 146 “Par Cēsu novada kultūras pārvaldības reorganizāciju”, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” nolikuma 2.1.5. un 2.1.6. punktiem un ņemot vērā pasākumu rīkošanas, t.sk. plānošanas, 
organizēšanas un norises procesa specifiku, noteikt pārejas periodu Cēsu novada apvienības pārvaldēm, 
pašvaldības aģentūrai “Līgatnes Kultūras un Tūrisma centrs” un pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” (turpmāk visas kopā - Iestādes) kultūras funkcijas nodošanai Cēsu novada pašvaldības 
iestādei “Kultūras pārvalde” un noteikt, ka Iestādes pabeidz jūlijā/augustā uzsākto kultūras pasākumu 
organizēšanu, kuru norise plānota septembrī, ar tam plānotajiem finanšu un personāla resursiem saskaņā 
ar attiecīgās Iestādes spēkā esošo nolikumu un cenrādi.  

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2022.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Cēsu 
novada pašvaldības 2022.gada budžetu”, Cēsu novada dome, ar 15 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 Rozenbergs, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt pārejas periodu līdz 2022.gada 30.septembrim, kurā Cēsu novada Amatas apvienības 
pārvalde, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde, Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības 
pārvalde, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, 
pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un pašvaldības aģentūra “Līgatnes 
Kultūras un Tūrisma centrs” pabeidz uzsākto kultūras pasākumu realizēšanu, kuru norise plānota 
2022.gada septembrī, ar tam plānotajiem finanšu un personāla resursiem saskaņā ar attiecīgās 
Cēsu novada apvienības pārvaldes vai pašvaldības aģentūras nolikumu un cenrādi. 

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam-Eglītim. 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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