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Par futbola segtās halles attīstību Cēsu novada Priekuļu pagastā 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz biedrības “Latvijas Futbola federācija” 2020.gada 30.jūlija par piepūšamās 

halles būvniecību Priekuļos, Cēsu novadā, un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas 2021.gada 26.augusta sēdē lemto, kas paredz veidot padziļinātāku izmaksu, risku un 
alternatīvu analīzi, tika izvērtēta slēgtās futbola halles nepieciešamība un stratēģiskā nozīme Cēsu 
novadā, ņemot vērā likumu “Par pašvaldībām”, kur noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas 
saskaņā ar 15.panta 4.un 6. apakšpunktiem - gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt veselīgu 
dzīves veidu un sportu, Sporta likuma 7.pantā noteiktās pašvaldības kompetences sporta jomā - 
būvēt un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu, Latvijas Nacionālo 
attīstības plānu 2021.-2027. gadam, kur viena no prioritātēm - “Kultūra un sports aktīvai un 
pilnvērtīgai dzīvei” ar mērķi „Ikvienam pieejams dinamisks kultūras un sporta pakalpojumu klāsts, 
kas ļauj attīstīt talantus un veidot spēcīgu Latvijas tēlu pasaulē”, Valsts sporta politikas 
pamatnostādņu 2021.-2027.gadam vīziju - izveidot uz sporta nozares attīstību vērstu sporta sistēmu 
ar vienu no rīcības virzieniem - Sporta infrastruktūras attīstība; Cēsu novada Attīstības programmas 
2013.-2021.gadam, kur minēts RV 1.4. “Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību”, paredzot 
uzdevumu “Uzlabot, attīstīt un paplašināt sporta infrastruktūru, aprīkojumu un veikt mērķtiecīgu 
sporta attīstību”; SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024. gadam, kur kapitālsabiedrības 
misija ir efektīvi apsaimniekot un attīstīt Cēsu novada sporta infrastruktūru, nodrošinot mūsdienīgu 
un kvalitatīvu vidi aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai novada iedzīvotājiem, radīt 
augstvērtīgus treniņu apstākļus topošajiem atlētiem un augsta līmeņa sportistiem, kā arī veicināt 
dažāda ranga sporta pasākumu organizēšanu; veicot futbola segtās halles Priekuļos izveides 
izvērtējumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.10.2021. 
(prot.Nr.6) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.11.2021. (prot.Nr.6) atzinumu, 
Cēsu novada dome ar 13 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Elīna Stapulone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese 
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs) , 1 - pret (Andris Mihaļovs), 3 - atturas (Ella 
Frīdvalde-Andersone, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs), nolemj: 

 
1. Pieņemt zināšanai par Futbola segtās halles Priekuļos izveides izvērtējumu. 
2. Atbalstīt futbola segtās halles izveidi Cēsu novada Priekuļu pagasta Priekuļu ciema, Dārza ielā 7 

sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija”. 
3. Uzdot Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldei un Centrālās administrācijas Finanšu 

pārvaldei plānot 2022.gada budžetā futbola segtās halles projekta realizācijas izdevumus. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam. 


