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Vienošanās pie 2021.gada 13.decembra 
 Deleģēšanas līguma Nr. 1052/2021/3-3-17/1 

 
 
Cēsīs,        Datums skatāms laika zīmogā  
       (2022.gada 18.augusts) 
 
 Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.90000031048, adrese – Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, 
turpmāk - Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikumu (apstiprināts 
ar 01.07.2021. Cēsu novada domes lēmumu Nr.2) rīkojas Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, turpmāk – Pašvaldība, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs", reģistrācijas Nr.44103026682, juridiskā 
adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem darbojas valdes 
priekšsēdētājs Juris Markovs, turpmāk - Pilnvarotā persona, turpmāk saukti - Līdzēji,  

pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra lēmumu  Nr. 421 “Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs"” un starp Līdzējiem noslēgtā 2021.gada 13.decembra  
Deleģējuma līguma Nr. 1052/2021/3-3-17/1 (turpmāk – Līgums) 9.3.apakšpunktu un Cēsu novada domes 
2022. gada 11.augusta lēmumu Nr.469 “Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Cēsu Olimpiskais 
centrs”, noslēdz šāda satura vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās): 
 

Līdzēji vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus: 
 

1. Deleģēšanas līguma preambulu papildināt ar atsauci uz lēmumu izsakot to šādā redakcijā:  
“Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.90000031048, adrese – Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, 
turpmāk - Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikumu 
(apstiprināts ar 01.07.2021. Cēsu novada domes lēmumu Nr.2) rīkojas Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, turpmāk – Pašvaldība, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs", reģistrācijas Nr.44103026682, juridiskā 
adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem darbojas valdes 
priekšsēdētājs Juris Markovs, turpmāk - Pilnvarotā persona, turpmāk saukti – Līdzēji,  
ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. un 6. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 
par iedzīvotāju izglītību un veicināt veselīgu dzīves veidu un sportu;  
saskaņā ar Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, 5. punktu 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;  
ņemot vērā Sporta likuma 7. panta otro daļu finansēt 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;  
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 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.punktu un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 
7.panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktu, 7. panta otro daļu un ņemot vērā Cēsu novada domes 2021. 
gada 21. decembra lēmumu Nr. 421 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu Olimpiskais 
centrs”” (protokols Nr. 14, 50. §)“; 

2. Svītrot deleģēšanas līguma apakšpunktu 1.2.; 

3. Izteikt Līguma 2.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“2.2.5. Pašvaldības noteiktajā termiņā sniedz informāciju un paskaidrojumus, saistībā ar trešo 
personu saņemtajām sūdzībām par Pilnvarotās personas darbību attiecībā uz uzdevumu izpildi;” 

4. Svītrot deleģēšanas līguma apakšpunktu 2.2.6. apakšpunktu; 

5. Izteikt Līguma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  
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“3.2. Līdzēji vienojas, ka Pašvaldība deleģēto Uzdevumu izpildei piešķir finansējumu 540 449 EUR 
(pieci simti četrdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi).”;  

6. Svītrot deleģēšanas līguma apakšpunktus 6.2.1. un 6.2.2.; 

7. Vienošanās stājas spēkā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 
vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. 

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 
 
Pašvaldība      Pilnvarotā persona 
Cēsu novada pašvaldība     SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" 
Reģ. Nr.90000031048     Reģ Nr.44103026682 
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV- 4101   Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., 
Valsts kase      Banka: A/S SWEDBANK  
Kods: TRELLV22      kods: HABALV22 
Konta Nr. LV85 TREL 9801 8064 2010 0            Konta Nr.LV12HABA0551002829097  
 
_____________________________   ___________________________  
Domes priekšsēdētājs      Valdes priekšsēdētājs J.Markovs 
Jānis Rozenbergs                     
 
 

 


