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Par atbalstu Cīņas klubam  
 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novadā ar cīņas sporta attīstību nodarbojas biedrība ”Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas 
sporta klubs” (turpmāk – Cīņas klubs) ar reģistrētu filiāli Cēsīs. Cīņas klubs darbojas aktīvi jau no 2007.gada 
ar interešu izglītības programmu īstenošanu bērniem un jauniešiem, kā arī pilda sociālo funkciju, rūpējoties 
par bērniem no sociālā riska ģimenēm. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

2019.gada 1.augustā noslēgts Telpu bezatlīdzības lietošanas līgums Nr.766/2019/3-3-5 starp Cīņas klubu 
un Cēsu novada pašvaldību noteica Cīņas klubam tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu sporta bāzes 
Dzintara ielā 9, Cēsīs, saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu, ieskaitot komunālo 
maksājumu nomaksu.  

Pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ, treniņu process tika vairākkārt pārtraukts, kas radīja problēmas 
finanšu apritē un līdz ar to arī komunālo maksājumu nomaksā, tādēļ Cīņas klubs nāca ar lūgumu pašvaldībā 
(reģ.Nr. 6-2-6/7/2021/6838 un Nr.6-2-6/7/2021/7282) pieņemt atpakaļ bezatlīdzības lietošanā nodotās 
telpas un atbrīvot no komunālo maksājumu veikšanas. 

Ņemot vērā Cīņas kluba izteiktās vēlmes un pamatojumu līguma pirmstermiņa izbeigšanai, kā arī  
ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 

21.panta pirmās daļas 8.punktu un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. 
atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Piešķirt biedrībai ”Paula Budovska Latvijas Centrālais Cīņas sporta klubs” 700 EUR (septiņi simti euro, 

00 centi) darbības uzturēšanai un turpināšanai. 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sporta koordinatoram sagatavot 

nepieciešamo dokumentāciju finanšu līdzekļu piešķiršanai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam. 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


