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Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” nolikumā 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Cēsu novada dome 2022. gada 16.jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.22 „ Par reklāmu, 
izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā”, turpmāk - 
Saistošie noteikumi. Saistošie noteikumi nosaka, ka Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) 
maksas stendu un afišu stabus, kuri ir pieejami Cēsu pilsētā apsaimnieko, izskata iesniegumus par afišu 
izvietošanu un pieņem lēmumus Pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”. 

Pašvaldība, 2022. gada 6.jūlijā saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinumu Nr. 1-18/4786 (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6.2-
5/2022/5353) par Saistošajiem noteikumiem, kurā izteikti iebildumi par atsevišķām Saistošo noteikumu 
normām un lūgums saistošos noteikumus precizēt veikt grozījumus Pašvaldības nolikumā.  

Lai iestāde “Kultūras pārvalde” atbilstoši savai kompetencei un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 
(budžetam) patstāvīgi un neatkarīgi plānotu iepirkumus, nepieciešams tai uzdot šādu uzdevumu. 

Pamatojoties uz “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 28. pantu, Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atzinumu Nr. 1-18/4786, ņemot vērā Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas 22.09.2022. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 17 - par (Andris 
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, 
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. Grozīt Pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” nolikumu (turpmāk – Nolikums) šādā redakcijā: 

1.1. papildināt Nolikumu ar  9.13.1 apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: “veikt Pašvaldības 
maksas stendu un afišu stabu apsaimniekošanu Cēsu pilsētā;”; 

1.2. papildināt Nolikumu ar  9.13.2 apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: “izskatīt trešo personu 
iesniegumus, pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus saskaņā ar Domes 
saistošajos noteikumos izsniegto deleģējumu vai pilnvarojumu;’’; 

1.3. papildināt Nolikumu ar  9.13.3 apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: “atbilstoši Pārvaldes 
kompetencei un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem (budžetam) patstāvīgi un neatkarīgi 
izstrādāt iepirkumu plānu, slēgt piegādes vai pakalpojumu līgumus, ievērojot un organizējot 
normatīvajos aktos noteiktās procedūras līgumu slēgšanai;”; 

1.4. precizēt Nolikuma 4.4. punktu aizstājot vārdu “kultūras” ar vārdu “tautas”. 
2. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.   
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Grozījums Cēsu novada domes 2021. gada 16.jūnija nolikumā “Cēsu novada pašvaldības iestādes 
“Kultūras pārvalde”  

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 
 iekārtas likuma 28.pantu 

 

Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 16.jūnija nolikumā “Cēsu novada pašvaldības iestādes 
“Kultūras pārvalde” NOLIKUMS”  (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 16.jūnija lēmumu Nr. 
324, prot. Nr.12, 9.punkts) šādus grozījumus: 

1. papildināt Nolikumu ar 9.13.1 apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: “veikt Pašvaldības maksas 
stendu un afišu stabu apsaimniekošanu Cēsu pilsētā;”; 

2. papildināt Nolikumu ar  9.13.2 apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: “izskatīt trešo personu 
iesniegumus, pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus saskaņā ar Domes saistošajos 
noteikumos izsniegto deleģējumu vai pilnvarojumu;’’; 

3. papildināt Nolikumu ar  9.13.3 apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: “atbilstoši Pārvaldes 
kompetencei un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem (budžetam) patstāvīgi un neatkarīgi izstrādāt 
iepirkumu plānu, slēgt piegādes vai pakalpojumu līgumus, ievērojot un organizējot normatīvajos 
aktos noteiktās procedūras līgumu slēgšanai;”; 

4. precizēt Nolikuma 4.4. punktu aizstājot vārdu “kultūras” ar vārdu “tautas”. 
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