
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.423 
 
 

Par biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, 
sacensību un sporta pasākumu organizēšanai 

 __________________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
  Lai īstenotu likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas saskaņā ar 
15.panta 4.un 6.punktiem - gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt veselīgu dzīves veidu un sportu, 
kā arī Sporta likuma 7.pantā 3.daļā noteiktās pašvaldības kompetences sporta jomā -  sekmēt sporta 
organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību, kā arī, 
 ņemot vērā Cēsu novada domes 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr. 2 “Par sporta 
pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu 
novadā” (21.01.2021., lēmums Nr.7) 7.punktu, kur noteikts finansējums Cēsu novada sporta bāzu 
pilnīgas vai daļējas nomas maksas apmaksai, un 

ievērojot Cēsu novada Sporta padomes 2021.gada 8.novembra sēdē (prot.Nr.16) izteikto 
priekšlikumu pārskatīt un papildināt 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.407 “Par biedrību 
finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta 
pasākumu organizēšanai”, ņemot vērā aktuālo informāciju sporta biedrību treniņu procesa 
īstenošanā un sporta pasākumu organizēšanā, kur biedrībām, kuras orientētas uz augstiem 
sasniegumiem sportā, aktīvi trenējas (vismaz 2 reizes nedēļā), pilnveido sporta dzīvi Cēsu novadā, 
organizē sporta pasākumus un nodrošina Cēsu vārda atpazīstamību, tiek piešķirti atviegloti 
noteikumi sporta bāzu nomas apmaksai, 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 15 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Noteikt, ka sporta biedrībām, kuras īsteno licencētas interešu izglītības vai sporta 

programmas Cēsu novadā reģistrētiem bērniem un jauniešiem un kuru darbība orientēta uz 
augsta līmeņa sporta attīstību un kuru audzēkņi individuālajos vai komandu sporta veidos ir 
izcīnījuši augstas vietas (1.-6.vieta) Latvijas Olimpiādēs, Latvijas valsts čempionātos vai 
piedalījušies Eiropas vai Pasaules līgās vai čempionātos pēdējo 12 mēnešu laikā, jāapmaksā 
nomas maksa 10% apmērā no Cēsu novada domes apstiprinātās nomas maksas 
komercsabiedrībām par attiecīgās sporta bāzes izmantošanu treniņiem un sacensībām 
(čempionātu spēles, tsk. sacensību vietas iekārtošana). 

2. Noteikt, ka sporta biedrībām, kuru sportisti aktīvi trenējas (vismaz 2 reizes nedēļā) un pārstāv 
Cēsu novadu Latvijas un/vai Eiropas, Pasaules čempionātos, un kuri ir vecāki par 18 gadiem, 



t.sk. veterāni, jāapmaksā nomas maksa 20% apmērā no Cēsu novada domes apstiprinātās 
nomas maksas komercsabiedrībām par attiecīgās sporta bāzes izmantošanu treniņiem un 
sacensībām (regulārās čempionātu spēles, tsk., sacensību vietas iekārtošana). 

3. Noteikt, ka pasākumiem (Cēsu novada čempionāti, Cēsu novada domes apstiprināti 
starptautiski vai valsts mēroga sporta pasākumi), kurus Cēsu novadā reģistrētas biedrības 
organizē bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība apmaksā nomas maksu 
100% apmērā par attiecīgās sporta bāzes izmantošanu, piemērojot Cēsu novada domes 
apstiprinātās nomas maksas Cēsu novada pašvaldībai.  

4. Noteikt, ka pasākumiem (Cēsu novada čempionāti, Cēsu novada domes apstiprināti 
starptautiski vai valsts mēroga sporta pasākumi), kurus Cēsu novadā reģistrētas biedrības 
organizē pieaugušajiem, biedrības apmaksā nomas maksu 10% apmērā par attiecīgās sporta 
bāzes izmantošanu, piemērojot Cēsu novada domes apstiprinātās nomas maksas 
komercsabiedrībām.  

5. Noteikt, ka individuāliem sportistiem 1.-6.vietas ieguvējiem Eiropas vai pasaules 
čempionātos individuālajos un komandu sporta veidos, kā ari viņu treneriem, Cēsu sporta 
skolas un sporta klubu bijušajiem audzēkņiem, kuri šajā sezonā startē Eiropas vai pasaules 
līmeņa klubos, trenažieru zāles apmeklējums ir bezmaksas. 

6. Piešķirt atvieglojumus biedrībām saskaņā ar pievienoto tabulu: 
 

Sporta bāzu izmantošana treniņu, sacensību un sporta pasākumu nodrošināšanai 
N.p.k.  

 
Biedrības nosaukums 

Sporta bāze (konkrēta zāle), 
izņemot trenažieru zāli, atbilstoši 
sporta veidam (COC vai 
pašvaldības pārvaldībā 
(t.sk.nomā) esošās sporta bāzes) 

 
Biedrības finansējums 

1 Biedrības “Sporta klubs Cēsu basketbols" 1.  
komandas treniņiem un sacensībām 
 

10% 

2 Biedrības ACTICO sieviešu komandu treniņiem un 
sacensībām (basketbols un volejbols) 

20% 

3 Biedrība ACTICO organizētiem sporta pasākumiem 10% 

4 Florbola kluba “Lekrings” vīriešu virslīgas komandas 
treniņiem un sacensībām 

10% 

5 Florbola kluba “Lekrings” sieviešu līgas komandas 
treniņiem un sacensībām 

10% 

6 Florbola kluba “Lekrings” vīriešu 1.līgas komandas 
treniņiem un sacensībām 

10% 

7 Florbola kluba “Lekrings” organizētajiem 
pasākumiem  

10% 

8 Biedrības “Reveranss” vīriešu volejbola komandas 
treniņiem un sacensībām 

20% 

9 Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola komandas 
organizētajiem pasākumiem 

10% 

10 Biedrības “Futbola klubs Priekuļi” – vīriešu futbola 
komandas treniņiem un sacensībām 

10% 



11 Biedrības ”Futbola klubs Priekuļi” –sieviešu futbola 
komandas treniņiem un sacensībām 

10% 

12 Biedrības “Sports United” futbola komandas 
treniņiem un sacensībām  

20% 

13 Biedrības “Sports United” futbola pasākumu 
organizēšanai 

10% 

14 Biedrības “Cēsu karate klubs” bērnu –jauniešu 
treniņiem 

10% 

15 Biedrības “Cēsu karate klubs” pieaugušo treniņiem 20% 

16 Biedrības “Cēsu karate klubs” pasākumu 
organizēšanai 

10% 

17 Biedrības “Paula Budovska centrālais cīņas klubs” 
bērnu-jauniešu treniņiem 

10% 

18 Biedrības “Paula Budovska centrālais cīņas klubs” 
pieaugušo treniņiem 

20% 

19 Biedrības “Paula Budovska centrālais cīņas klubs” 
sporta pasākumu organizēšanai  

10% 

20 Biedrībai “Rollertour” sporta pasākumu 
organizēšanai (slēpošana, rollerslēpošana) 

10% 

21 Biedrībai “Slēpošanas-biatlona klubs Cēsis” 
treniņiem 

10% 

22 Biedrībai “Slēpošanas-biatlona klubs Cēsis” sporta 
pasākumu organizēšanai 

10% 

23 Biedrībai “Sporta klubs “Saulrīti” bērnu –jauniešu 
nodarbībām (badmintons) 

10% 

24 Biedrībai “Saulrīti” pieaugušo treniņiem 
(badmintons) 

20% 

25 Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti” sporta pasākumu 
organizēšanai pieaugušajiem 

10% 

26 Biedrībai “Sporta klubs Flo-te” treniņiem galda 
tenisā 

20% 

27 Biedrībai “Sporta klubs Flo-te” sporta pasākumu 
organizēšanai  

10% 

28 Biedrībai “Boksa klubs Cēsu cimdi” 20% 

29 Biedrībai “Boksa klubs Cēsu cimdi” sporta 
pasākumu organizēšanai 

10% 

30 Biedrībai ”Cēsu vieglatlētikas klubs” treniņiem 
pieaugušajiem 

10% 

31 Biedrība ”Cēsu vieglatlētikas klubs” sporta 
pasākumu organizēšanai  

10% 

32 Biedrībai “ORIENTĒŠANĀS SPORTA KLUBS 
"MERIDIĀNS” sporta pasākumu organizēšanai 

10% 

33 
 

Biedrība "Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs 
"Cēsis” treniņiem un sacensībām 

10% 

34 
 

1.-6.vietas ieguvējiem Eiropas vai pasaules 
čempionātos individuālajos un komandu sporta 
veidos, kā ari viņu treneriem, Cēsu sporta skolas un 
sporta klubu bijušajiem audzēkņiem, kuri šajā 
sezonā startē Eiropas vai pasaules līmeņa klubos 
(atbilstoši iesniegtajam sarakstam)  

 
Bezmaksas trenažieru zāle  
laikā no 10:00 – 17:00 

 



7. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.407 “Par 
biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību 
un sporta pasākumu organizēšanai”. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam. 
9. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri. 

 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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