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Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Disku golfs”  

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā no biedrības “Disku golfs”, reģistrācijas Nr. 40008123750, (turpmāk - 
Biedrība)  saņemts 15.03.2022. iesniegums ar lūgumu pagarināt sadarbības līgumu Nr. 6.4-1/2020-
1231, kas tika slēgts 2020. gada 28. decembrī ar Priekuļu novada pašvaldību uz vienu gadu par 
sporta popularizēšanu un disku golfa laukuma izveidošanu uz pašvaldībai piederošas zemes. 

Līguma darbības laikā Biedrība jaunizveidotajā “VTDT disku golfa laukumā Priekuļos” ir 
organizējusi dažādus pasākumus, t.sk.: 
1) 32 pasākumus, kuros visi interesenti tika aicināti gada pirmajā pusē iepazīt disku golfu 

“Brīvdienis Priekuļos”; 
2) 15 pasākumus (treniņus), kuros tika spēlēts, pēc oficiālajiem noteikumiem, lai jaunie disku golfa 

entuziasti būtu gatavi lielākām sacensībām; 
3) 4 pasākumus (sacensības), kurās apbalvoti labākie “Rudens Weekly DISCRAFT”; 
4) organizētas Latvijas Disku golfa federācijas līmeņa sacensības “Latitude 64 B līgas Kauss disku 

golfā 2021” - 2 posms; 
5) 14 cita veida tematiskie pasākumi, sacensības. 

No 2021. gada sākuma līdz 30. novembrim VTDT disku golfa trasē Priekuļos ir izspēlēti 2272 
sacensību apļi un 5053 treniņa apļi, trasi apmeklējuši nepilns 1000 unikālu spēlētāju, un 2021. gadā 
Latvijā šī ir 3 populārākā disku gofa trase. 

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tās darbības mērķis ir sporta attīstīšana, 
popularizēšana, veselīga dzīvesveida un veselības veicināšana, vides aizsardzība, vides aizsardzības 
veicināšana, disku golfa sporta attīstība un popularizēšana, disku golfa laukumu izveide un 
uzturēšana, sabiedrības iepazīstināšana ar disku golfu, apmācība disku golfa sportā, disku golfa 
sacensību organizēšana. 

Biedrība arī turpmāk vēlas attīstīt disku golfu Cēsu novadā Priekuļos, organizēt meža tīrīšanas 
darbus, pārveidot trasi un padarīt to izaicinošāku, bet tajā paša laikā interesantu arī iesācēju līmeņa 
spēlētājiem.  

Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 15. panta pirmajā daļā ir uzskaitītas pašvaldības 
autonomās funkcijas, t.sk. 2. punktā noteikts, ka pašvaldībai ir jāgādā par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību [..], savukārt 6. punktā noteikts, ka pašvaldība nodrošina 
iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu. 

Saskaņā ar Likuma 12. pantu pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantā 
noteikts, ka, Pašvaldība kā atsavināta publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 



likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos 
normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
5. panta otrās daļas 4.1 punktu, pašvaldībai savu mantu ir atļauts nodot bezatlīdzības lietošanā 
sabiedriskā labuma organizācijai, par to pieņemot lēmumu un slēdzot rakstveida līgumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 12. pantu, 
15. panta pirmās daļas 2., 6.punktu, 21. panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantu, 5. panta otrās daļas 4.1 punktu. 5. panta trešo, 
sesto daļu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 07.04.2022. 
atzinumu  (prot.Nr.4), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2022. atzinumu  (prot.Nr.5), 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 19 balsīm – par (Andris Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, 
Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, Elīna Stapulone, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova , 
Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis Putniņš, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris 
Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  Erlends Geruļskis), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 

 
1. Nodot biedrībai “Disku golfs”, reģistrācijas Nr. 40008123750, kā sabiedriskā labuma 

organizācijai, bezatlīdzības lietošanā daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 
42720070379, Priekuļu pag., Cēsu nov., saskaņā ar pieikumu. 

2. Nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā nodot līdz brīdim, kamēr Biedrībai ir sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem no līguma spēkā stāšanās 
dienas, ar nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, 
spēlējot diska golfu. 

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un nekustamais īpašums 
nododams atpakaļ pirms līguma termiņa beigām, ja:  
3.1. Biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu; 
3.2.  Biedrība nekustamo īpašumu izmanto citiem mērķim; 
3.3.  Biedrība bojā, vai posta nekustamo īpašumu, nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus; 
3.4.  nekustamais īpašums nepieciešams Pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai; 

4. Biedrība nodrošina: 
4.1. Disku golfu laukuma darbību un nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu;  
4.2. nekustamā īpašuma netraucētu lietošanu citiem interesentiem; 
4.3. jebkuru publisku pasākumu organizēšanu saskaņot ar Cēsu novada Priekuļu apvienības 

pārvaldi. 
5. Uzdot Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldei koordinēt līguma noslēgšanu ar Biedrību. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram.  
           
    Sēdes vadītājs 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
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