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1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Nolikums nosaka Cēsu novada pašvaldības Sporta padomes (turpmāk – Padome) darbības mērķi, 
uzdevumus, darba organizāciju, kā arī komisijas sastāvu un darbības termiņu. 

1.2.   Padome  ir sabiedriska sporta speciālistu konsultatīva padome. 
1.3. Padome koordinē un risina ar sporta attīstību un veselīga dzīvesveida veicināšanu saistītus 

jautājumus Cēsu novadā. 
1.4. Padomes darbības tiesiskais pamats ir Cēsu novada domes apstiprināts Padomes nolikums un citi 

Pašvaldības izdoti normatīvie akti un lēmumi.  
1.5. Padomes vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome. 

 
2. Padomes darbības mērķis un uzdevumi 

 
2.1. Padomes mērķis ir demokrātiskā veidā nodrošināt sporta darba un aktīvās atpūtas  organizāciju 

Cēsu novadā, sagatavojot priekšlikumus un atzinumus iesniegšanai Cēsu novada pašvaldībā par sporta 
nozares un aktīvās atpūtas attīstību un sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta biedrību, veidošanos un 
darbību.  

2.2.  Padomei ir šādi uzdevumi: 
2.2.1. sniegt priekšlikumus par prioritātēm sporta attīstībai Cēsu novadā; 
2.2.2.  sniegt priekšlikumus par Cēsu novada sporta nozares plānošanas dokumentiem; 
2.2.3. sniegt priekšlikumus sporta pasākumu un sacensību organizēšanā; 
2.2.4. izvirzīt apbalvošanai personas, kuras sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībai Cēsu 

novadā; 
2.2.5. sniegt priekšlikumus Cēsu novada sporta  infrastruktūras attīstībai un Cēsu novada 

pašvaldības sporta būvju efektīvai izmantošanai; 
2.2.6. veikt citus uzdevumus saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 

domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieku un Cēsu novada pašvaldības administrācijas 
vadītāja norādījumiem; 

2.2.7. izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus un sniegt priekšlikumus par finansiāla atbalsta 
sniegšanu sporta pasākumu rīkošanai un dalībai sporta sacensībās, atbilstoši Cēsu novada domes 
apstiprinātiem normatīviem aktiem. 

 
3. Padomes darba organizācija 

 



3.1.  Padome no Cēsu novada domes ievēlēto Padomes locekļu vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un 
Padomes priekšsēdētāja vietnieku. 

3.2. Padomes darbu vada un organizē Padomes priekšsēdētājs,  bet  viņa prombūtnes laikā - 
priekšsēdētāja vietnieks. 

3.3. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma, vai, 
ja to pieprasa vairāk nekā trešdaļa no padomes locekļiem, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.  

3.4. Padomes sēdes sasauc un darba kārtību apstiprina Padomes priekšsēdētājs, par to ne vēlāk kā 
septiņas dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Padomes locekļiem. Paziņojumā norāda Padomes sēdes darba 
kārtību, norises vietu un laiku. Padomes sēdes norises laiks, vieta un darba kārtībā publicējama Cēsu novada 
pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv . 

3.5. Padome jautājumus izskata atklātā sēdē. Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa 
prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks. 

3.6. Padome ir lemttiesīga, ja Padomes sēdē piedalās vairāk kā puse no Padomes locekļiem. 
3.7. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir 

Padomes priekšsēdētāja balss ( viņa prombūtnes laikā – Padomes priekšsēdētāja vietnieka balss).  
3.8. Padomes sēdes tiek protokolētas un to protokolē sekretārs, ko ieceļ no Padomes locekļu vidus. Ja 

kāds no Padomes locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā Padomes locekļa viedokli, pēc viņa 
pieprasījuma, ieraksta protokolā vai arī viņš to iesniedz rakstveidā, ko pievieno protokolam. Padomes sēdes 
protokolus paraksta Padomes priekšsēdētājs un attiecīgās sēdes sekretārs. Līdz nākamās Padomes sēdei 
Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar attiecīgās Padomes sēdes protokolu un rakstveidā Padomes 
priekšsēdētājam iesniegt precizējumus vai piezīmes (ja tādas ir) par iepriekšējās Padomes sēdes gaitas, 
viedokļu atspoguļošanu Padomes sēdes protokolā. 

3.9. Dokumentācija, kas saistīta ar Padomes darbu glabājas iestādē ‘’Cēsu novada pašvaldība’’. 
3.10. Padome ir tiesīga savā darbā pieaicināt ekspertus vai speciālistus.   
 

 
4. Padomes sastāvs un darbības termiņš 

       4.1. Cēsu novada domes Padomi izveido   10 (desmit) cilvēku sastāvā, tajā ievēlot:  
4.1.1.Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvi ;  
4.1.2. Cēsu novada domes Finanšu komitejas pārstāvi ; 
4.1.3. Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju; 
4.1.4. Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja sporta koordinatoru; 
4.1.5. Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoru;  
4.1.6. četrus Cēsu novada sporta klubu pārstāvjus, kuru pārstāvība noteikta Cēsu novada sporta 

klubiem vienojoties;  
4.1.6. SIA  “Cēsu Olimpiskais centrs” pārstāvi. ; 

     4.2. Ja Padomes loceklis (tai skaitā, padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks) bez attaisnojoša 
iemesla trīs reizes pēc kārtas neapmeklē Padomes sēdes, viņa vietā tiek ievēlēts cits pārstāvis.;  
     4.3. Padomes sastāvs tiek ievēlēts uz diviem gadiem.  
 

5. Noslēguma jautājumi 
 
     5.1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmumu Nr. 373 “Par Cēsu novada Sporta 
padomes nolikuma apstiprināšanu”. 
     5.2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 28. februārī. 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
 
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas  
biroja sekretāre         A.Alksnīte 
Cēsīs, 07.03.2019. 


