
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.420 
 

Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”  
sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 2021.gada 2.decembrī  
noslēgto Deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums), kurš stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 
2022.gada 31.decembrim, 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.02.2019. Lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””, 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.03.2019. Lēmumu Nr.114 “Par grozījumiem Cēsu novada 
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu 
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””, 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.05.2019. Lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Cēsu novada 
domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā 
un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””, 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.07.2019. Lēmumu Nr.234 “Par grozījumiem Cēsu novada 
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma 
nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu 
Olimpiskais centrs””, 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 15.08.2019. Lēmumu Nr.258 “Par grozījumiem Cēsu 
novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama 
īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu 
Olimpiskais centrs”””, 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2020.gada 27.augusta Lēmumu Nr.220 “Par 
grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’”, 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021.gada 21.oktobra Lēmumu Nr.305 “Par 
grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’”, 

Kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 43.1 pantu un 02.12.2021. Deleģēšanas līguma 2.2.7.punktu un ievērojot 
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2021. atzinumu (prot.Nr.7) un 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.11.2021. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, 
ar 14 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis 
Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , (deputāte I.Suija-Markova nepiedalās 
lēmuma pieņemšanā), pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 



1. Apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” maksas pakalpojumu cenas saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes lēmumus: 

2.1. 21.01.2021. Lēmums Nr.8 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu 
cenas apstiprināšanu”; 

2.2. 17.06.2021. Lēmums Nr.173 “Par Cēsu novada domes 21.01.2021. lēmuma Nr.8 “SIA 
”Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu” 
papildināšanu”. 

 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes sēdes  

02.12.2021.lēmumam Nr.420 
 

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 
 

1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk – Sabiedrība) 
maksas pakalpojumi tiek piemēroti Sabiedrībai pārvaldīšanā nodoto sporta objektu 
apmeklētājiem, treniņu, sporta un izklaides pasākumu, organizēšanai. 

2. Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojuma maksu par 
vienu mērvienību sporta kompleksa noteiktajā darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienī
ba  Cena (ar PVN) EUR Cenā 

iekļauts 
2.1. visa sporta  zāle h 81,00 ģērbtuves 
2.2. ⅓ sporta zāles (1 basketbola 
laukums)  h 27,00 ģērbtuves 

2.3 ⅔ sporta zāles  (2 basketbola 
laukums) h 54,00 ģērbtuves 

2.4 ⅓ sporta zāles (1 basketbola 
laukums) brīvdienās - sporta 
kompleksa darba laikā 

h 22,00 ģērbtuves 

2.5. Aerobikas zāle darba dienās līdz 
pl.17.00, brīvdienās no pl.10.-17.00, 
sporta kompleksa darba laikā 

h 12,00 ģērbtuves 

2.6. aerobikas zāle  h 17,00 ģērbtuves 
2.7. trenažieru zāles abonements mēnesis 35,00 ģērbtuves 
2.8. trenažieru zāles abonements 
jauniešiem, pensionāriem, studentiem mēnesis 25,00 ģērbtuves 

2.9. trenažieru zāles vienreizējs 
apmeklējums  1 reize 5,00 ģērbtuves 

2.10. trenažieru zāles vienreizējs 
apmeklējums jauniešiem, 
pensionāriem, studentiem 

1 reize 3,00 ģērbtuves 

2.11. Trenažieru zāle juridiskām 
personām, slēdzot nomas līgumu, 
saskaņā ar zāles pieejamību darba 
dienās no pl.7.30 -17.00, brīvdienās no 
pl.10.00-17.00. 

1 h 30,00 ģērbtuves 

2.12. zāles iekārtošana florbola 
sacensībām (grīdas ieklāšana un 
tribīņu izvietošana) un novākšana pēc 
pasākuma 

1 reize 300,00  

2.13. viss sporta komplekss h 100,00 ģērbtuves 
 

3. Noteikt šādu sporta nams „Cēsis” Pūces ielā 2a, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par 
vienu mērvienību sporta zāles noteiktajā darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienī
ba Cena (ar PVN) EUR Cenā 

iekļauts 
sporta zāle  h 25,00 ģērbtuves 



 
4. Noteikt šādu sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu 

mērvienību sporta zāles noteiktajā darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienī
ba Cena (ar PVN) EUR Cenā 

iekļauts 
sporta zāle  h 31,00 ģērbtuves 

 
5. Noteikt šādu slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” "Lejas Luksti", Vaives pagasts, Cēsu novads 

pakalpojumu maksu par vienu mērvienību noteiktajā darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība Cena (ar 
PVN) EUR 

5.1.Slēpošanas un biatlona centrs “Cēsis” 
vasarā sacensību organizēšana Līdz 4 h 75,00 

5.2.Slēpošanas un biatlona centrs “Cēsis” 
ziemā sacensību organizēšana Līdz 4 h 200,00 

Slēpošanas un biatlona centra „Cēsis” apmeklējums ar inventāra nomu (komplekts 
1 personai: slēpes, slēpju zābaki un nūjas) 

5.3.bērniem līdz 18 gadiem, studentiem, 
pensionāriem 

Līdz 2 h slēpju nomas 
darba laikā 3,00 

5.4.pieaugušie Līdz 2 h slēpju nomas 
darba laikā 7,00 

5.5.ģimenes biļete (2 pieaugušie + bērns/i) Līdz 2 h slēpju nomas 
darba laikā 13,00 

Apmeklējums ar inventāra nomu Cēsu novada Izglītības iestādēm mācību 
procesa nodrošināšanai audzēkņu grupām  (komplekts 1 personai: slēpes, slēpju 

zābaki un nūjas) 
5.6. 1 personai (audzēkņu grupām sākot 

no 5 cilvēki un pavadošajām 
personām)  

Līdz 2 h 2,00 

Slēpošanas un biatlona centra „Cēsis” apmeklējums ar savu inventāru 

5.7. bērniem līdz 18 gadiem, studentiem, 
pensionāriem 

slēpju nomas darba 
laikā 1,00 

5.8. pieaugušajiem slēpju nomas darba 
laikā 2,00 

5.9. ģimenes biļete (2 pieaugušie + bērns/ 
-i) 

slēpju nomas darba 
laikā 3,00 

5.10. abonementa biļete mēnesim ar savu 
inventāru 

Bez laika ierobežojuma  15,00 

5.11. abonementa biļete sezonai ar savu 
inventāru 

Bez laika ierobežojuma  35,00 

 
6. Noteikt šādu Stadiona Valmieras ielā 6, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu 

mērvienību noteiktajā darba laikā slēdzot nomas līgumu: 

Pakalpojuma priekšmets slēdzot nomas līgumu Mērvienība Cena (ar 
PVN) EUR 

6.1.Viss stadions + ģērbtuves h 150,00 
6.2.Viss futbola laukums + ģērbtuves h 50,00 
6.3.Futbola laukums ½ + ģērbtuves h 25,00 



6.4.Pludmales volejbols / pludmales tenisa laukums  1 
laukums+ ģērbtuves h 5,00 

6.5.Vieglatlētikas sektors + ģērbtuves h 30,00 
6.6.Multispēļu laukums - tenisu korts+ ģērbtuves h 10,00 
6.7.Multispēļu laukums - basketbola laukums+ ģērbtuves h 10,00 
6.8.Vizuālās reklāmas izvietošana uz reklāmas banera Cēsu 

pilsētas stadionā pie galvenās ieejas* m2/mēnesī 15,50 

 
* cenā nav iekļauta reklāmas banera izgatavošana un uzstādīšana 

7. Noteikt šādu SIA Cēsu Olimpiskais centrs pakalpojumu: 

Pakalpojuma priekšmets 

Mērvienība  

(pakalpojuma 
periods) 

Cena  

(ar PVN) EUR 

7.1. sacensību vai pasākumu vietas 
iekārtošana  

Tehniskais darbinieks 1 h 
darba dienās 10,00 

7.2. sacensību vai pasākumu vietas 
iekārtošana  

Tehniskais darbinieks 1 h 
svētku dienā 20,00 

 

8. Noteikt SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" sporta bāzu izmantošanas maksu Cēsu novada 
pašvaldības apstiprinātajām biedrībām (pamats Cēsu novada domes 02.12.2021. sēdes 
protokols Nr.14, 52.p., lēmums Nr.423) treniņprocesa un sacensību/ pasākumu organizēšanai. 

Pakalpojuma saņēmējs Sporta bāze nosaukums 

Bāzes 
izmantošana
s mērķis 

nomas 
maksa 
EUR ar 
PVN 

Biedrība "Sporta klubs Cēsu 
basketbols" 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle treniņiem 2,70 

Biedrība "Sporta klubs Cēsu 
basketbols" 

Piebalgas 
18 

2/3 sporta 
zāle sacensībām 5,40 

Biedrība "Sporta klubs Cēsu 
basketbols" 

Piebalgas 
18 

aerobikas 
zāle treniņiem 1,70 

Biedrība "Sporta klubs Cēsu 
basketbols" Valmieras 6 

basketbola 
laukums treniņiem 1,00 

Biedrība "Sporta klubs Cēsu 
basketbols" Pūces 2a sporta zāle treniņiem 2,50 

M.Mihailovs 2 čempionāti 
Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle sacensībām 2,70 

M.Mihailovs 2 čempionāti Pūces 2a sporta zāle sacensībām 2,50 

Biedrība "Actico" basketbols 
Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle 

treniņiem, 
sacensībām 5,40 

Biedrība "Actico" basketbols Pūces 2a 
1/3 sporta 
zāle 

treniņiem, 
sacensībām 5,00 



Biedrība "Actico" basketbols 
Cēsu kauss sacensībām 

Piebalgas 
18 

visa sporta 
zāle sacensībām 8,10 

Biedrība "Actico" volejbols 
Cēsu kauss sacensībām Pūces 2a sporta zāle sacensībām 2,50 
Biedrība "Actico" volejbols 
Cēsu kauss sacensībām 

Piebalgas 
18 

visa sporta 
zāle sacensībām 8,10 

Biedrība "FK Lekrings" 
Virslīga 

Piebalgas 
18 

visa sporta 
zāle sacensībām 8,10 

Biedrība "FK Lekrings" 
Virslīga 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle treniņiem 2,70 

Biedrība "FK Lekrings" 
Sieviešu līga 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle treniņiem 2,70 

Biedrība "FK Lekrings" 
Sieviešu līga 

Piebalgas 
18 sporta zāle treniņiem 8,10 

Biedrība "FK Lekrings" 1.līga 
vīriešiem 

Piebalgas 
18 

visa sporta 
zāle 

treniņiem, 
sacensībām 8,10 

Biedrība "FK Lekrings" CNČ 
Piebalgas 
18 

visa sporta 
zāle sacensībām 8,10 

Biedrība "FK Lekrings" 35+ 
Piebalgas 
18 

visa sporta 
zāle sacensībām 8,10 

Biedrība "FK Lekrings" 
Virslīga Valmieras 6 

tenisa 
laukums treniņiem 1,00 

Biedrība "FK Lekrings" 
Virslīga Valmieras 6 

vieglatlētika
s sektors treniņiem 3,00 

Biedrība "FK Lekrings" 
Virslīga Valmieras 6 

1/2 futbola 
laukums treniņiem 2,50 

Biedrība “Reveranss” vīriešu 
volejbola komanda 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle treniņiem 5,40 

Biedrība “Reveranss” vīriešu 
volejbola komanda 

Piebalgas 
18 

2/3 sporta 
zāle sacensībām 10,80 

Biedrība “Reveranss” vīriešu 
volejbola komanda Pūces 2a sporta zāle treniņiem 5,00 
Biedrība “Reveranss” vīriešu 
volejbola komanda CNČ 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle sacensībām 2,70 

Biedrība “Reveranss” vīriešu 
volejbola komanda CNČ Pūces 2a sporta zāle sacensībām 2,50 

Biedrība “Reveranss” vīriešu 
volejbola komanda Valmieras 6 

1 pludmales 
volejbola 
laukums treniņiem 1,00 

Biedrība “Reveranss” vīriešu 
volejbola komanda CNČ Valmieras 6 

1 pludmales 
volejbola 
laukums sacensībām 0,50 

Biedrība Futbola klubs 
Priekuļi –sieviešu-vīriešu 
futbola komanda Valmieras 6 

1/2 futbola 
laukums 

treniņiem, 
sacensībām 2,50 

Biedrība Futbola klubs 
Priekuļi –sieviešu-vīriešu 
futbola komanda Valmieras 6 

viss futbola 
laukums 

treniņiem, 
sacensībām 5,00 



Biedrība "Sports United" Valmieras 6 
1/2 futbola 
laukums treniņiem 5,00 

Biedrība "Sports United" Valmieras 6 
viss futbola 
laukums sacensībām 10,00 

Biedrība "Sports United" 7:7 
sacensībām Valmieras 6 

viss futbola 
laukums sacensībām 5,00 

Biedrība “Cēsu karate klubs” 
bērnu –jauniešu nodarbībām 

Piebalgas 
18 

aerobikas 
zāle treniņiem 1,70 

Biedrība “Cēsu karate klubs” 
bērnu –jauniešu semināriem Pūces 2a sporta zāle sacensībām 2,50 
Biedrība “Cēsu karate klubs” 
pieaugušajiem 

Piebalgas 
18 

aerobikas 
zāle treniņiem 3,40 

Biedrība “Cēsu karate klubs” 
pieaugušajiem Pūces 2a sporta zāle sacensībām 5,00 
Biedrība Sporta klubs Flo-te 
galda teniss Lapsu17 sporta zāle 

treniņiem, 
sacensībām 6,20 

Biedrība Sporta klubs Flo-te 
galda teniss 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle 

treniņiem, 
sacensībām 5,40 

Biedrība “Sporta klubs 
“Saulrīti” bērnu –jauniešu 
nodarbībām Pūces 2a sporta zāle treniņiem 2,50 
Biedrība “Sporta klubs 
“Saulrīti” bērnu –jauniešu 
nodarbībām 

Piebalgas 
18 sporta zāle treniņiem 2,70 

Biedrība “Sporta klubs 
“Saulrīti” pieaugušajiem Pūces 2a sporta zāle treniņiem 5,00 
Biedrība “Sporta klubs 
“Saulrīti” pieaugušajiem 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle treniņiem 5,40 

Biedrība “Sporta klubs 
“Saulrīti” pieaugušajiem Pūces 2a sporta zāle treniņiem 6,00 
Biedrība “Sporta klubs 
“Saulrīti” CNČ 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle sacensībām 2,70 

Biedrība “Sporta klubs 
“Saulrīti” CNČ Pūces 2a sporta zāle sacensībām 2,50 
Biedrība “Boksa klubs “Cēsu 
cimdi”” 

Piebalgas 
18, 

aerobikas 
zāle treniņiem 3,40 

Biedrība “Boksa klubs “Cēsu 
cimdi”” Lapsu 17 sporta zāle treniņiem 6,20 
Biedrība “Boksa klubs “Cēsu 
cimdi”” Valmieras 6 

vieglatlētika
s sektors treniņiem 6,00 

Biedrība “Boksa klubs “Cēsu 
cimdi”” 

Piebalgas 
18 

visa sporta 
zāle pasākumiem 8,10 

Slēpošanas - biatlona klubs 
"Cēsis" Lejas Luksti 

slēpošanas 
bāze vasarā sacensībām 10,00 

Slēpošanas - biatlona klubs 
"Cēsis" Lejas Luksti 

slēpošanas 
bāze ziemā sacensībām 15,00 

P.Budovska cīņas klubs 
jauniešu nodarbībām Valmieras 6 

1/2 futbola 
laukums treniņiem 2,50 



P.Budovska cīņas klubs 
jauniešu nodarbībām Valmieras 6 

vieglatlētika
s sektors treniņiem 3,00 

P.Budovska cīņas klubs 
jauniešu nodarbībām Valmieras 6 

1 pludmales 
volejbola 
laukums treniņiem 0,50 

biedrība Cēsu vieglatlētikas 
klubs Valmieras 6 

vieglatlētika
s sektors sacensībām 3,0 

biedrība Cēsu vieglatlētikas 
klubs Lapsu 17 sporta zāle treniņiem 3,1 

Biedrība "Invalīdu sporta un 
rehabilitācijas klubs "Cēsis” “ 

Piebalgas 
18 

1/3 sporta 
zāle 

treniņiem, 
sacensībām 2,70 

Biedrība "Invalīdu sporta un 
rehabilitācijas klubs "Cēsis"” 

Piebalgas 
18 

2/3 sporta 
zāle 

treniņiem, 
sacensībām 5,40 

Biedrība "Invalīdu sporta un 
rehabilitācijas klubs "Cēsis"” Valmieras 6 

Basketbola 
laukums treniņiem 1,00 

Biedrība “Rollertour” sporta 
pasākumu organizēšanai 
vasarā Lejas Luksti sporta bāze pasākumiem 7,5 
Biedrība “Rollertour” sporta 
pasākumu organizēšanai 
ziemā Lejas Luksti sporta bāze pasākumiem 20,00 

Biedrība “Rollertour” Valmieras 6 
vieglatlētika
s sektors pasākumiem 3,00 

 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

OKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 


