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 (protokols Nr.7, 11.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”  

 

Dome izskata biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” 2021. gada 21. jūlija iesniegumu Nr. IZ 

/ADM/2021-7/22 “Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība" (turpmāk – 

biedrība), kurā tā norāda, ka saskaņā ar biedrības statūtiem, biedrības darbības teritoriju veido nu jau 

bijušie novadi – Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Līgatnes, Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Cēsu un arī  

Raunas novads, ko biedrībā papildus citām organizācijām, uzņēmējiem un fiziskajām personām, kā 

biedrības biedri pārstāvēja  arī Raunas novada pašvaldība. 

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, saskaņā ar  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija Raunas novads (Drustu un Raunas pagasti) tika apvienoti 

jaunveidojamajā Smiltenes novadā.  

Smiltenes novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību 

un saistību pārņēmēja. 

Atbilstoši biedrības statūtu 2.1. un 3.1. punktiem, biedrības mērķis ir attīstīt dzīvošanai labvēlīgu 

un ilgtspējīgu Cēsu rajona lauku partnerības teritoriju, savukārt -  darbības galvenie uzdevumi ir: vienot 

dažādus sabiedrības interešu pārstāvjus; panākt koordinētu un efektīvu sabiedrības interešu grupu 

darbošanos; noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas interešu grupu mērķu sasniegšanai; izstrādāt un 

ieviest Vietējās attīstības stratēģiju un rīcības plānu; aktivizēt teritoriju un veicināt iedzīvotāju 

iniciatīvu; piesaistīt finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem Partnerības mērķu sasniegšanai; veikt 

saimniecisko darbību Partnerības mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei. 

Lai nodrošinātu biedru pārstāvniecību biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība lūdz 

deleģēt pārstāvi, kas pārstāvēs Smiltenes novada pašvaldības intereses biedrībā. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, 

Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris 

Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret” – nav, “Atturas” –  nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Deleģēt Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu kā Smiltenes 

novada pašvaldības pārstāvi darbam biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” (reģistrācijas Nr. 

40008104938, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101). 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                       E.Avotiņš 
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