
 
Pielikums  

Cēsu novada domes 07.12.2017.  
sēdes lēmumam Nr.343 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes 07.12.2017.  
 sēdes lēmumu Nr.343 

NOTEIKUMI 
Cēsīs 

2017.gada 7.decembrī       Nr.45 
 

Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanas kārtība 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  
41.panta pirmās daļas 2.punktu, un  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 2.punktu un  

73.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

1. Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanas kārtība (turpmāk - Noteikumi) nosaka 

kārtību, kādā tiek noteikta Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu (turpmāk - Sporta bāzes) 

noslodzes plānošana un īstenošana. 

2. Sporta bāzu noslodzi plāno un īsteno Cēsu novada pašvaldības nozīmēts atbildīgais darbinieks 

(turpmāk - Darbinieks) un nodrošina tā publicitāti Cēsu novada pašvaldības mājas lapā 

www.cesis.lv līdz kārtējā gada 15. septembrim. 

3. Sporta bāzes noslodze tiek plānota šādā prioritārā secībā: 

3.1. vispārējās, profesionālās un interešu izglītības nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs; 

3.2. profesionālās ievirzes izglītības procesa nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs; 

3.3. Cēsu novada vispārizglītojošo, profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

sporta pasākumu nodrošināšana; 

3.4. Cēsu novada pašvaldības sporta pasākumu nodrošināšana; 

3.5. Cēsu novada sporta biedrību (turpmāk - Biedrības) darbības un treniņprocesa 

nodrošināšana; 

3.6. Cēsu novada čempionātu norises nodrošināšana. 

4. Vispārējās un profesionālās izglītības iestāde (turpmāk – Izglītības iestāde) plāno secīgi izglītības 

procesam nepieciešamo Sporta bāzes noslodzi (sporta stundu un interešu izglītības programmu 

īstenošanai) un iesniedz Darbiniekam līdz kārtējā gada 25. augustam. 

5. Izglītības iestāde drīkst plānot vienu stundu nedēļā audzināšanas stundai, kad Izglītības iestādes 

Sporta bāzē netiek nodrošināta secīga Sporta bāzes noslodze. 

6. Izglītības iestāde līdz kārtējā gada 25. augustam iesniedz Darbiniekam ar citiem mācību vai 

audzināšanas darba saistītiem procesiem plānoto pasākumu grafiku, par atsevišķiem 



pasākumiem, kuru norises laiku iepriekš nav iespējams plānot, - ne vēlāk kā 30 kalendārās 

dienas pirms attiecīgā pasākuma norises; 

7. Cēsu pilsētas Sporta skola līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Darbiniekam profesionālās 

ievirzes izglītības licencēto programmu īstenošanai nepieciešamo stundu skaitu, norādot sporta 

veidu, mācību un treniņu nodarbību plāna projektu. 

8. Cēsu pilsētas Sporta skolas metodiķis iesniedz Darbiniekam līdz kārtējā gada 25. augustam 

plānoto novada, starp novadu un valsts vai starptautiskas nozīmes vispārizglītojošo, 

profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sacensību kalendāro plānu nākošajam 

mācību gadam. 

9. Biedrība līdz kārtējā gada 25. augustam (2017. gadā - līdz 25. decembrim) iesniedz Darbiniekam 

iesniegumu par Sporta bāzes izmantošanu (pielikumā), kurā norādīts sporta veids, darbojošos 

biedru skaits, vecums, īstenojamās programmas licences (ja ir) kopija, vēlamais nodarbību laiks 

un vieta. 

10. Darbinieks plāno Biedrību darbībai nepieciešamās Sporta bāzes nodrošināšanu, šādā prioritārā 

secībā: 

10.1. Biedrībai, kura pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos augstākajā līgā - līdz 6 (sešām) 

stundām nedēļā; ja Biedrība pārstāv Cēsu novadu augstākajā līgā ar 2 (divām) vai vairākām 

komandām, tad uz Sporta bāzes pieejamo laiku pretendē katra komanda atsevišķi; 

10.2. Biedrībai, kura pārstāv Cēsu novadu Latvijas čempionātos amatieru līgās - līdz 4 (četrām) 

stundām nedēļā; 

10.3. Biedrībai, kuras juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā un kurā vismaz 50% biedru, kuri 

reāli darbojas Biedrībā, savu dzīves vietu ir deklarējuši Cēsu novada administratīvajā 

teritorijā - līdz 3 (trijām) stundām nedēļā. 

11. Sporta bāzes izmantotājam ir pienākums informēt Darbinieku par plānoto nodarbību 

neapmeklēšanu vismaz 7 (septiņas) dienas pirms attiecīgās nodarbības plānotās norises dienas, 

izņemot gadījumus, kad to iepriekš nevarēja paredzēt objektīvu iemeslu dēļ.  

12. Katrā sporta veidā Sporta bāzēs var notikt viens Cēsu novada atklātais čempionāts. 

13. Cēsu novada sporta koordinators līdz kārtējā gada 25. augustam iesniedz Darbiniekam Cēsu 

novada čempionātu organizatoru sarakstu. 

14. Cēsu novada sporta koordinators līdz kārtējā gada 20. decembrim iesniedz Darbiniekam 

pašvaldības organizēto sporta pasākumu plānu, atsevišķu pasākumu plānoto norises laiku, kuru 

iepriekš nav iespējams plānot, - ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms attiecīgā pasākuma 

norises. 

15. Lēmumu par Sporta bāzes noslodzi pieņem Darbinieks. 

16. Par Sporta bāzes nomu Noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētajā gadījumā tiek slēgts 

rakstveida nomas līgums. 

17. Maksa par Sporta bāzes nomu tiek noteikta saskaņā ar Cēsu novada domes apstiprināto nomas 

maksas pakalpojumu cenrādi. 

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/   J.Rozenbergs    

 
IZRAKSTS PAREIZS 
 



Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās  
nodaļas sekretāre        A.Alksnīte 
Cēsīs, 14.12.2017. 

 
 
 

Pielikums 
07.12.2017. Noteikumiem  

,,Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu izmantošanas kārtība”  
 

Cēsu novada pašvaldībai 
______________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds) 
_______________________________________ 

Reģ. Nr./personas kods                                                                          
_______________________________________ 

(juridiskā adrese/dzīvesvietas adrese) 
  

IESNIEGUMS 
 par sporta bāzes izmantošanu 

 
Lūdzu nodrošināt sporta bāzes izmantošanu: 
Vēlamā sporta bāze: __________________________________________________________ 
Nodarbību laiks un ilgums ______________________________________________________ 
Sporta veids _________________________________________________________________ 
Biedrībā (komandā) darbojošos biedru skaits: _______________________________________ 
Biedrība (komanda) pārstāvējusi Cēsu novadu iepriekšējā kalendārajā gadā_______________ 
____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Biedrība (komanda) plāno pārstāvēt Cēsu novadu šajā kalendārajā gadā _________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
Ievērojamākie sportiskie sasniegumi pēdējo 12 mēnešu laikā__________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 
Pielikumā (atzīmēt ar ): 
□ – īstenojamās programmas licence 
□ – citi dokumenti (minēt kādi) ________________________________________________________ 

 
Paraksts ___________________________Datums ____________________________ 
 

 

Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/   J.Rozenbergs    

 
IZRAKSTS PAREIZS 
 
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās  
nodaļas sekretāre        A.Alksnīte 
Cēsīs, 14.12.2017. 
 

 


