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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt veselīgu dzīves veidu un sportu. 
Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktu pašvaldības kompetence sporta jomā ir būvēt 
un uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu, finansēt sporta sacensības, 
finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā 
teritorijā esošie sporta klubi. Savukārt saskaņā ar Sporta likuma 7. panta otro daļu pašvaldības 
finansē licencētas sporta izglītības programmas to padotībā esošajās akreditētajās sporta izglītības 
iestādēs. Atbilstoši Sporta likuma 12. panta pirmajai daļai, sporta bāzes tiek veidotas un uzturētas, 
lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu. Valsts vai pašvaldību īpašumā esošās 
sporta bāzes izmantojamas iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai sportā, lai 
veicinātu veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošinātu efektīvu sporta bāzu un to aprīkojuma 
pieejamību iedzīvotājiem, kā arī, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības un treniņu procesu sportā, 
sacensību, sporta un aktīva dzīvesveida veicinošu pasākumu norisi Cēsu novadā. 

Savukārt Cēsu novada Attīstības programma 2013.-2021. gadam nosaka RV 1.4. “Sekmēt sporta 
un veselīga dzīvesveida attīstību”, paredzot uzdevumu “Uzlabot, attīstīt un paplašināt sporta 
infrastruktūru, aprīkojumu un veikt mērķtiecīgu sporta attīstību”.  Lai nodrošinātu šī uzdevuma 
izpildi, Cēsu novada pašvaldība 2018., 2019., 2020. un 2021. gadā ir deleģējusi pārvaldes uzdevumus 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 
6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām. Šāda pārvaldes uzdevumu deleģējuma 
stratēģija izvēlēta, jo kopš 2018. gada saskaņā ar 2018. gada 4. oktobra Domes lēmumu Nr. 336 Cēsu 
novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme kapitālsabiedrībā, kas tika iegūta, lai nodrošinātu Cēsu 
novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem 
klientiem, lai nodrošinātu jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un 
sniegšanu iedzīvotājiem. Līdz šim deleģētie uzdevumi ir veikti pilnā mērā, ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus.  

Saskaņā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024. gadam, 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. Lai šādu misiju īstenotu, kapitālsabiedrība ir izveidojusi sporta bāzu 
pārvaldības modeli, nodrošinot bāzu efektīvāku noslodzi un pieejamību. Kapitālsabiedrībai ir 
izveidota sadarbība ar dažādu sporta veidu federācijām, izglītības iestādēm, sporta biedrībām un 
citām organizācijām, veicinot veselīga un aktīva dzīvesveida attīstību Cēsu novadā. Attīstības 
stratēģijā, lai līdzsvarotu sporta dzīves attīstību, kapitālsabiedrība klientu grupas segmentē trīs 
grupās: skolu un jaunatnes sports; tautas sports un veselīgs dzīvesveids; augstu sasnieguma sports. 



Tas arī saskan ar deleģējamo pārvaldes uzdevumu ietvaru, veicinot veselīga dzīves veida un sporta 
attīstību novadā. 

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmajā daļā noteikto, ka pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt pilnvarotai personai, ja tā attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, tiek veikta 
COC darbības izvērtēšana (lēmuma 2.pielikums), kā arī pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 41.panta pirmo daļu, 43. pantu, 43.1 panta pirmo daļu,45. un 46. pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 
23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktu, 7. panta otro daļu,  

Kā arī, lai īstenotu Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības redzējumu 
Cēsu novadā, un pamatojoties uz 2015. gada 30. decembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 314 
(protokols Nr.19, 10.p.) ”Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”, 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 (prot.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. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs” 
(reģistrācijas Nr.44103026682) par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi 
saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu. 

2. Lēmums stājas spēkā no 2022. gada 1. janvāra. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam. 
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