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IEVADS 

Sports būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību, veicina bērnu un jauniešu fizisko 

attīstību, radot alternatīvas brīvā laika pavadīšanai, gan pašam sportojot, gan sekojot 

līdzi dažādiem pasākumiem. Sports mazina negatīvās sociālās problēmas. Sporta 

pasākumi novadam piesaista dalībniekus un skatītājus, kas veicina vietējo uzņēmumu 

un aktīvā tūrisma attīstību. Cēsu novadu pārstāvošie sportisti un komandas, un to 

panākumi veicina Cēsu novada atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā, sekmējot 

augtu sasniegumu sporta izaugsmi. 
Sporta attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir apkopot esošo situāciju sporta 

nozarē, noteikt prioritātes, attīstības mērķus un uzdevumus Cēsu novadā. 

 

SPORTA JOMAS ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS 
 

Cēsu novadā iespēja nodarboties ar sportu (Sports visiem, tajā skaitā sports 

cilvēkiem ar invaliditāti) ir ikvienam iedzīvotājam. 

Katram bērnam un jaunietim Cēsu novadā ir iespēja nodarboties ar sportu, 

pašvaldībai sekmējot jauno sportistu meistarības pilnveidi un nodrošinot visa veida 

resursu plānošanu un izmantošanu bērnu un jauniešu sportam (Bērnu un jauniešu 

sports). 

Esošā Cēsu novada sporta infrastruktūra ir uzturēta, atjaunota, pilnveidota un 

efektīvi izmantota, tajā tiek piedāvāti jauni iedzīvotājiem saistoši un motivāciju 

veicinoši pakalpojumi. 

Novada iedzīvotājiem uzskatāmā veidā ir brīvi pieejama informācija par 

iespējām iesaistīties sporta biedrībās, iespēju piedalīties sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumos, kā arī informācija par sporta bāzu noslogojumu un iespēju izmantot Cēsu 

novada sporta infrastruktūru. 

Novadā regulāri notiek gan vietējas, gan reģionālas, valsts un starptautiskas 

nozīmes pasākumi dažādos sporta veidos sadarbībā ar valsts un starptautiskajām 

sporta veidu federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Tautas Sporta 

Asociāciju, sporta biedrībām.  

  Pašvaldības organizētie sporta pasākumi ir plānoti tā, lai tajos varētu piedalīties 

ikviens novada iedzīvotājs neatkarīgi no dzimuma, vecuma un fiziskās sagatavotības, 

sociālā un ekonomiskā stāvokļa, tajā skaitā cilvēki ar invaliditāti. Pašvaldība motivē 

iedzīvotājus iesaistīties sporta un aktīvās atpūtas pasākumos, veidojot apvienotus 

sporta pasākumu ciklus, novērtējot sasniegumus un attīstības dinamiku. 

Cēsu novada komandas piedalās valsts nozīmes sporta sacensībās. 

Sadarbībā ar Cēsu novada sporta biedrībām, senioriem un veterāniem tiek 

piedāvāta iespēja piedalīties dažādu sporta spēļu turnīros un individuālo sporta veidu 

sacensībās. Cēsu novada senioru un veterānu komandas regulāri piedalās Latvijas 

Senioru un Veterānu savienības organizētajās finālsacensībās dažādos sporta veidos 

(veterānu sports). 

Pašvaldība finansiāli atbalsta un veicina  Cēsu novada iedzīvotājus, kuri mērķtiecīgi 

nodarbojas ar sportu un iekļuvuši Latvijas izlasēs un piedalās Latvijas un starptautiskās 



sacensībās ar mērķi sasniegt augstus rezultātus, iedzīvotāju skaita ar augstiem sasniegumiem 

sportā palielināšanās.  

 

SPORTA NOZARI IETEKMĒJOŠIE TIESĪBU AKTI UN 

POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

 

Sporta attīstības stratēģija 2015.–2020. gadam (turpmāk – stratēģija) ir vidēja 

termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka sporta attīstības politikas 

pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem pieciem gadiem. 

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.–

2020.gadam (apstiprinātas ar 2013.gada 18.decembra MK rīkojumu Nr.666), Cēsu 

novada integrētās attīstības programmu 2013.–2019. gadam (apstiprināta Cēsu novada 

domē 14.03.2013. prot.Nr.4,39.p.). 

Sporta attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir izvērtēt un apkopot visus ar 

sportu un aktīvu dzīvesveidu saistītos aspektus esošajā Cēsu novada integrētās attīstības 

programmā, apkopot esošo situāciju sporta nozarē, noteikt prioritātes, attīstības mērķus 

un uzdevumus Cēsu novadā. 

Stratēģijas izstrādē ievēroti sporta nozari regulējošie likumi: 

- LR Likums „Par pašvaldībām” (pieņemts 1994.gada 19.maijā).  

- LR Likums „Izglītības likums” (pieņemts 1998. gada 29.oktobrī). Reglamentē arī 

interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītību sportā.  

- LR Likums „Profesionālās izglītības likums” (pieņemts 1999. gada 10. jūnijā).  

- LR Likums „Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likums” (pieņemts 2005. 

gada 20. jūlijā).  

- LR Likums "Sporta likums" (pieņemts 2002. gada 24. oktobrī) - nosaka sporta 

organizēšanas un attīstības vispārīgos un tiesiskos pamatus; sporta organizāciju, valsts 

un pašvaldību institūciju savstarpējās attiecības un pamatuzdevumus sporta attīstībā; 

sporta finansēšanas pamatus; principus, kas ievērojami, iesaistoties starptautiskajā 

sporta kustībā.  

- LR Likums „Par starptautisko konvenciju pret dopingu sportā” (pieņemts 2006.gada 

23.februārī).  

- LR Likums „Par nacionālās sporta bāzes statusu” (pieņemts 2009. gada 19. martā).  

 

 

 

 



 

 

 

 

CĒSU NOVADA SPORTA JOMAS FINANŠU MEHĀNISMS 
 

Galvenais finanšu resurss sporta nozarei Cēsu novadā ir Cēsu novada pašvaldības 

budžets. Valsts finansējums attiecas uz mērķdotācijām sporta skolotāju, treneru darba 

samaksai Cēsu novada izglītības iestādēs, kā arī nacionālās sporta bāzes SIA “Cēsu 

Olimpiskais centrs” daļēju uzturēšanu. 

Cēsu novada pašvaldības budžetā ir atsevišķa sadaļa Sporta pasākumi. 

Cēsu novada pašvaldība no pašvaldības budžeta Pašvaldības organizētiem 

sporta pasākumiem, Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga sacensībās, 

juridiskām un fiziskām personām sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā,  sporta 

veidu attīstībai un sporta biedrībām, senioru un veterānu dalībai Latvijas senioru un 

veterānu  savienības (LSVS) organizētajās finālsacensībās piešķir finansējumu 

pamatojoties uz noteikumiem “Par finansējuma piešķiršanu  sporta pasākumu 

organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” 

(apstiprināti ar Cēsu novada domes 09.10.2014. lēmumu Nr. 401) 

Noteikumi neattiecas uz sporta bāžu uzturēšanas izdevumiem, Cēsu pilsētas 

sporta skolas uzturēšanu un mācību – treniņu procesa nodrošināšanu, Cēsu novada 

vispārizglītojošo skolu sportu, finansējuma piešķiršanu Cēsu Olimpiskajam centram. 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTS 

 

Bērnu un jauniešu sports Cēsu novadā tiek īstenots  Cēsu novada 

vispārizglītojošās iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās  un 

profesionālajās skolās, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā Cēsu pilsētas Sporta skolā) 

un sporta biedrībās. 

 

Cēsu novadā 2015.gada 1.septembrī darbojas piecas pirmsskolas izglītības 

iestādes, viena no tām speciālā pirmskolas izglītības iestāde bērniem ar redzes un 

valodas traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmas īsteno arī trīs pamatskolas 

un Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs (kopā novadā 942 izglītojamie). 

Pirmsskolās sporta nodarbības notiek atbilstoši licencētai pirmsskolas izglītības 

programmai – 5 sporta nodarbības nedēļā. 5-6 gadīgajiem bērniem rudens, ziemas, 

pavasara periodā vienā no sporta nodarbībām nedēļā tiek īstenota peldētapmācība 

5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseinā. Pirmsskolas izglītības iestādēs regulāri 

tiek organizētas sporta dienas ar dažādām aktivitātēm, kopēji izglītojoši sporta 

pasākumi bērniem un vecākiem. Novadā darbojas Pirmsskolas sporta skolotāju 

metodiskā apvienība, kurā regulāri dalās pieredzē sporta pedagogi, tiek organizēti 

dažādi kursi, praktiskās nodarbības. Reizi gadā Pirmsskolas sporta metodiskā apvienība 



organizē visām novada pirmsskolas izglītības iestādēs 5-6 gadīgo pirmsskolēnu sporta 

svētkus. 

 
Cēsu novadā ir 9 vispārējās izglītības iestādes, kurās sporta nodarbības notiek 

atbilstoši licencētai izglītības programmai – 2 - 3 reizes nedēļā. Pārsvarā ir 2 obligātās 

mācību stundas nedēļā. 

Izglītības iestādēs papildus sporta stundām 2015./2016. māc. gadā  ir tarificētas 

papildus  fakultatīvās stundas sportā (Cēsu Pilsētas vidusskolā  4 stundas nedēļā, Cēsu 1. 

pamatskolā 1 stunda nedēļā, Cēsu 2. pamatskolā 7,9 stundas nedēļā – 3 sportā un 4 

ārstnieciskajā vingrošanā, Cēsu pilsētas  Pastariņa sākumskolā 3 stundas). Cēsu novada 

pašvaldība sadarbībā ar Priekuļu baseina “Rifs” speciālistiem īsteno peldētapmācības 

programmu sākumskolas bērniem. 

Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs īsteno speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),  

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām 

(kods 01015411). Šajā izglītības iestādē, atbilstoši programmām, papildus sporta stundām 

notiek arī ārstnieciskās vingrošanas stundas, kā arī reizi nedēļā tiek nodrošināta 

peldētapmācība Priekuļu baseinā ‘’Rifs”. 

 

Cēsu novada skolu komandas piedalās Cēsu pilsētas Sporta skolas organizētajos 

Skolu sporta pasākumos, starpnovadu skolu sporta pasākumos, Cēsu novada sporta 

pasākumos, valsts un reģionāla mēroga sacensībās un pasākumos.  

 

Cēsu novadā darbojas divas profesionālās ievirzes mācību iestādes: Cēsu 

Profesionālā vidusskola un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola. Arī šajās 

izglītības iestādēs priekšmets sporta nodarbības notiek atbilstoši licencētajām 

programmām, tiek organizētas sporta dienas. Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņi 

piedalās gan Cēsu pilsētas Sporta skolas, gan AMI Sporta kluba organizētajās 

sacensībās. 

 

Cēsu pilsētas Sporta skola ir Cēsu novada pašvaldības dibināta profesionālās 

ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta 

izglītības un interešu sporta izglītības programmas. 

Audzēkņiem šobrīd ir iespējas izvēlēties sev tuvāko no 8 sporta veidiem. 4 no šiem 

veidiem (basketbols, slēpošana, vieglatlētika, volejbols) ir Cēsu pilsētas Sporta skolā 

kopš tās dibināšanas.  

Skola šobrīd īsteno licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošanu 5 pašvaldībās – Cēsu, Priekuļu, Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas novados 

899 Sporta skolas audzēkņiem 68 mācību treniņu grupās - basketbolā, florbolā, 

volejbolā, futbolā, orientēšanās sportā, distanču slēpošanā, biatlonā, vieglatlētikā un 1 

treniņu grupā interešu izglītības programmā bērniem invalīdiem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Statistika uz 2015. gada 1. septembri: 

 

Sporta skolā ir izveidota vispārizglītojošo skolu sacensību sistēma. Regulāras 

sacensības notiek 9 sporta veidos – basketbolā, distanču slēpošanā, vieglatlētikā, 

volejbolā, Tautas bumbā, futbolā, rudens un pavasara krosā, florbolā, dambretē.  

2015./2016. mācību gadā Sporta skolā ir pašvaldības finansētas 1.8 metodiķa 

un 1 direktora vietnieka likme. Sporta skolas metodiķis ir atbildīgs par skolu sportu, 

starpskolu sacensību organizēšanu. Cēsu novadā notiek sistemātisks metodiskais darbs 

treneriem un sporta skolotājiem - tiek rīkoti reģiona un novada mēroga semināri ar 

uzaicinātiem lektoriem, lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju un dalītos pieredzē. 

Cēsīs darbojas 4 sporta biedrības, kas realizē sporta programmas brīvajā cīņā 

(SK “Ferrum”), karatē (Cēsu Tradicionālā Karatē klubs un SK “Tīģeri”) , florbolā 

(biedrība “Sporta klubs “Lekrings””). 2015. gadā ir uzsākts darbs pie sporta programmu 

licencēšanas.  

Regulāri sacensības un dažādus turnīrus organizē Sporta klubs “Saulrīti” – 

novusā un badmintonā, Biatlona slēpošanas klubs “Cēsis” – biatlonā, Sporta klubs 

“Meridiāns” - orientēšanās sportā. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
  

Nr. 
p.k. Sporta veids 

"Kopā SSG-ASM" 
Likmju   Treneru 

   Grupas Audzēkņi skaits skaits 

1. Basketbols 15 214 10,57 8 

2. Biatlons 5 23 4,90 6 

3. Distanču slēpošana 8 89 5,33 6 

4. Florbols 12 193 7,67 5 

5. Futbols 7 113 4,29 4 

6. Orientēšanās sports 6 62 4,19 3 

7. Vieglatlētika 5 64 4,05 3 

8. Volejbols 10 141 7,24 5 

 Kopā: 68 899 48,24 40 



TAUTAS SPORTS (Sports visiem) 

Cēsu novadā darbojas 22 sporta klubs/biedrības, kas ir apvienojušas ar kopīgām interesēm 

saistītas personas.  

N.

p.k 

Biedrība/klubs Sporta veids Piezīmes 

1. «Šautriņu mešanas sporta 

klubs «50»» 

Šautriņu mešana Reģistrēti 25 biedri 

Organizē Cēsu čempionātu 

šautriņu mešanā 9 kārtās  

Jau 5 gadus katru gadu 

organizē starptautisku 

vienas dienas turnīru ‘’Cēsu 

kauss’’, kas ir iekļauts 

Latvijas un Baltijas 

sacensību kalendārā. Parasti 

60-80 dalībnieki – dāmas, 

kungi, jaunieši 

Atbalstīja pilsētas sporta 

svētkus, nodrošinot sava 

sporta veida popularizēšanu 

Piedalās Latvijas un 

Baltijas reitinga turnīros – 

Cēsu kluba pārstāvji ir 

daudzu turnīru godalogoto 

vietu ieguvēji, ts.k. pirmā 

Latvijas klubu kausa 

ieguvēji 

Piedalās arī veterānu sporta 

spēlēs 

Ir sava mājas lapa 

 

2. Cēsu karatē klubs Tradicionālā karatē 

(šotokan skola) un 

pašaizsardzības 

tehnikas apmācība 

Cēsu karatē klubs darbojas 

jau 23 gadus- kopš tā 

izveidošanas 1991.gadā. 

Cēsīs vidējais dalībnieku 

skaits: 30, bērni no 7 gadu 

vecuma un 8eterānu8etnē 

bez vecuma ierobežojuma. 

Kluba biedri sadarbojas  ar 

Latvijas Tradicionālā 

Karatē Federāciju, 

Starptautisko Tradicionālā 

Karatē Klubu Savienību, 

Starptautisko Tradicionālā 

Karatē Federāciju 

Divas reizes gadā kluba 

biedri piedalās senseja 

Leigh Smith vadītās 

treniņnometnēs un 

dalībnieku eksaminācijā 

Kyu (dažādu krāsu jostas) 



un Dan (melnās jostas) 

kvalifikāciju iegūšanai, 

reizi gadā – treniņnometnē 

Lielbritānijā. 

Ik gadu tiek organizēts 

Latvijas Tradicionālā karatē 

federācija  Cēsu karatē 

kluba čempionāts, kurā 

piedalās Latvijas 

tradicionālā karatē klubi un 

individuālie dalībnieki.  

3. Biedrība «Sporta klubs 

Lekrings» 

Florbols, 

basketbols 

Klubā darbojas Meiteņu un  

pirmās līgas sieviešu 

komandas un vīriešu 

basketbola komanda 

«Dārznieks/Cēsu sporta 

skola», kura spēlē  -3.LBL, 

vairāki spēlētāji spēlē arī  

2.LBL 

4. Sporta klubs «Cēsis» 

 

Sieviešu basketbola 

komanda 

Regulāri treniņi un spēles 

 

5. Orientēšanās sporta klubs 

«Meridiāns» 

Orientēšanās sports 24 orientēšanās sacensību  

kārtas katru otrdienu no 

aprīļa līdz novembrim 

(vidēji 190 dalībnieki kārtā, 

vecuma grupas no 6 līdz 75 

gadiem) 

oktobrī 4 nakts kārtas 

(vidēji 70 dalībnieki kārtā) 

nakts noslēguma sacensības  

nakts stafetes(maijā) 

«Cēsu Rudens» -  Latvijas 

kausa posms (dalībnieku 

skaits virs 500) 

Cēsu sprints  (250 

dalībnieki)  

Kluba biedri regulāri 

piedalās Eiropas un 

pasaules līmeņa sacensībās 

6. Slēpošanas – biatlona klubs 

«Cēsis» 

Distanču slēpošana, 

biatlons 

Regulāri organizē 

pasākumus: 

 Biatlona šaušanas 

vingrinājumi 

 Cēsu rollersprints 

 Kluba balva vasaras 

biatlonā 

 Kluba balva stafetēs 

7. Sporta klubs «Saulrīti» Badmintons 

 

 

 

 

Klubs organizē badmintona 

sacensību kārtas kluba 

biedriem : «Cēsu pavasaris» 

– sacensības jauniešiem 

(~100 dalībnieki) un «Cēsis 



 

 

 

 

 

Hanzas pilsēta» – 

starptautiskas sacensības 

pieaugušajiem (~70 

dalībnieki) 

Novuss  Organizē 8 novusa 

sacensību kārtas kluba 

biedriem 

Regulāri piedalās veterānu 

sacensībās 

 

Orientēšanās sports 

 

Aktīvi piedalās OK 

«Meridiāns rīkotajās 

sacensībās», pārstāv klubu 

ārpus Latvijas rīkotajās 

sacensībās 

 

8. ZZK-Cēsis MTB, XCO 

riteņbraukšana 

Pārstāv MTB XCO (kalnu 

divriteņu Olimpisko krosu) 

Kluba biedri ir Latvijas 

vadošie XCO braucēji. Ar 

katru gadu turpina strauji 

progresēt šajā velo 

disciplīnā ar mērķi  sekmīga 

dalība 2016. Gada 

Olimpiskajās spēlēs 

Riodežaneiro 

9. Cīņas sporta klubs «Ferrum» Brīvā cīņa (vīrieši, 

sievietes), grieķu – 

romiešu cīņa, 

tuvcīņa 

Organizē un piedalās citu 

klubu rīkotajās sacensībās, 

10eterānu10etnēs, 

Organizē bērnu un jauniešu 

apmācību 

10. Ziemeļvidzemes karatē un 

kaujas cīņu klubs «Tīģeris» 

Sporta karate Klubā trenējas 5-18 gadas 

veci Cēsu novada bērni un 

jaunieši 

11. Florbola klubs “Lekrings” Florbols Virslīgas un 1.līgas vīriešu 

florbola komandas. 

Septiņkārtēji Latvijas 

čempioni, starptautisku 

turnīru dalībnieki un 

godalgotu vietu ieguvēji. 

12. Biedrība ‘’MelatLux” autosports  

13. Biedrība “Output” Sporta 

klubs “’Fono” 

volejbols Regulāri treniņi, dalība 

vietējas un valsts nozīmes 

sacensībās 

14. MAXI basketbola biedrība Sieviešu 10eterānu 

basketbols 

Regulāri treniņi, dalība 

vietējas un valsts nozīmes 

sacensībās 

15. Cēsu sporta klubs «Spēka 

pasaule» 

 

Dažadi vingrošanas 

un aerobikas veidi 

 



16. Sporta klubs «Flote» 

 

Galda teniss 

 

Kluba biedri regulāri 

piedalās dažāda ranga 

starptautiskās sacensībās  

17. Invalīdu un sporta 

rehabilitācijas klubs «Cēsis» 

ratiņbasketbols Dalība sacensībās pārstāvot 

Latvijas izlasi, piedalās 

sacensību organizēšanā 

18. Cēsu neredzīgo sporta klubs 

«Vendene» 

šaudauns (galda 

teniss), iespēja 

spēlēt šahu, 

dambreti, domino, 

novusu, dartu 

cilvēkiem ar redzes 

invaliditāti 

 

19. Loka šaušanas klubs 

«Vendenes strēlnieki» 

 

Loka šaušana Sporta veida 

popularizēšana pilsētas 

pasākumos 

20. Boksa klubs «Cēsu cimdi» Bokss Treniņi, dalība sacensībās 

21. Cēsu Tenisa biedrība 

 

Teniss Regulāra turnīru 

organizēšana, sporta veida 

popularizēšana, dalība 

sacensībās 

22. Cēsu Golfa Klubs Golfs, minigolfs Golfa spēles apmācība, 

golfa turnīru organizēšana. 

 

Cēsu sportisti pārstāv Latvijas izlases Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās 

(vieglatlētikā – M. Urtāns, riteņbraukšanā MTB – M. Blūms, A. Pētersos, motosportā 

– K. Sabulis u.c.) 

Cēsu novada sportisti regulāri piedalās Cēsu novada komandu sastāvā Latvijas 

Jaunatnes olimpiādēs, Latvijas skolēnu ziemas olimpiādēs, Latvijas vasaras olimpiādēs, 

Latvijas Ziemas olimpiādēs. 

 

VETERĀNU SPORTS 

Cēsu novada komandas regulāri piedalās Latvijas senioru un veterānu 

savienības organizētajās finālsacensībās – basketbolā, florbolā, slēpošanā, orientāšanās 

sportā, dambretē, novusā, dartā u.c. 

Pašvaldība atbalsta senioru un veterānu dalību Latvijas senioru un veterānu 

savienības (LSVS) organizētajās finālsacensībās, finansējot biedru maksu, transporta 

izdevumus un dalības maksu individuālajos sporta veidos, ja  pretendenta deklarētā 

dzīvesvietai ir Cēsu novadā un komandu sporta veidos, ja  ne mazāk kā 50% komandas 

dalībnieku deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā. 

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu tiek organizēti novada amatieru čempionāti 

basketbolā un florbolā. 

Pašvaldības organizētie sporta pasākumi plānoti tā, lai tajos varētu piedalīties 

arī veterāni un seniorī, tiek veidotas atbilstošas dalībnieku vecuma grupas. 



2015. gadā Cēsīs ir nodibināta jauna biedrība tieši veterāniem MAXI basketbola 

sieviešu komandai, kas saņem pašvaldības finansiālu atbalstu dalībai sacensībās un 

kvalitatīva treniņprocesa nodrošināšanai. 

2015. gadā LSVS finālsacensībās cēsu komandas piedalījušās 5 sporta veidos. 

 

AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS 

 

Lai veicinātu Cēsu novada sportistu izaugsmi un motivētu sasniegt augstus 

rezultātus sportā, Cēsu novada pašvaldība, piešķirot finansējumu biedrībām, 

atbalstāmos sporta veidus katru gadu iedala 3 (trīs) grupās prioritārā secībā: 

pirmajā grupā tiek iekļauti sporta veidi, kas raksturīgi Cēsu novadam un to 

atbalstam ir atbilstoša sporta infrastruktūra, tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības 

Cēsu novadā, ir augsti sasniegumi Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās pēdējo 

12 mēnešu laikā no pieprasījuma iesniegšanas, pārstāvot Cēsu novadu un Latvijas 

izlases, otrajā grupā tiek iekļauti sporta veidi, kuros tiek organizētas dažāda līmeņa 

sacensības Cēsu novadā, ir augsti sasniegumi Latvijas mēroga sacensībās pēdējo 12 

mēnešu laikā no pieprasījuma iesniegšanas, pārstāvot Cēsu novadu un Latvijas izlases, 

trešajā līmenī tiek iekļauti pārējie sporta veidi, ar kuriem nodarbojas Cēsu novadā. 

No 2015. gada 1. janvāra līdz 1. oktobrim Cēsu novada pašvaldība ir finansiāli 

atbalstījusi deviņus individuālus sportistus – atbalsts sniegts treniņprocesa no 

drošināšanai vai dalībai sacensībās( ja ir saņemts oficiāls atbilstošās federācijas, kas 

reģistrēta Atzīto federāciju reģistrā, apstiprinājums  par pretendenta apstiprināšanu 

izlases sastāvā) : 

1.Olimpiskajās spēles, paraolimpiskajās spēles, pasaules spēlēs (World Games), 

nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics) pieaugušajiem; 

2.Pasaules, Eiropas, Baltijas čempionātos pieaugušajiem, junioriem un personām ar 

invaliditāti; 

3.Pasaules kausa izcīņas posmu un Pasaules un Eiropas kausa posmu kopvērtējumā 

pieaugušajiem; 

4. Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs. 

 

 

 

 

SPORTS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI 

Cēsu novadā darbojas divas biedrības, kas palīdz integrēties un atrast piemērotu sporta 

veidu cilvēkiem ar invaliditāti - Invalīdu un sporta rehabilitācijas klubs «Cēsis» 

(ratiņbasketbols), Cēsu neredzīgo sporta klubs «Vendene» (šaudauns (galda teniss), 

iespēja spēlēt šahu, dambreti, domino, novusu, dartu cilvēkiem ar redzes invaliditāti). 

 



 

SPORTA PASĀKUMI 

 

Tradicionāli Cēsīs tiek organizēti dažāda mēroga sporta pasākumi.  

Sporta pasākumus organizē Cēsu novada pašvaldība gan patstāvīgi, gan sadarbojoties 

ar Cēsu pilsētas Sporta skolu, sporta veidu federācijām un biedrībām. Regulāri tiek 

organizēti gan vienas dienas sporta pasākumi, gan seriāli, turnīri un čempionāti vairāku 

mēnešu garumā dažādos sporta veidos (skrējieni, nūjošanas pārgājieni, ultra maratons, 

basketbols, futbols, volejbols, pludmales volejbols, florbols, cīņa, badmintons, novuss, 

orientēšanās sports, riteņbraukšana u.c.) 

Cēsu novada pašvaldība kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Latvijas Olimpisko 

komiteju 2015. gadā organizēja Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi, kas ir valsts 

mēroga sporta sacensības, kurās piedalījās novadu un republikas nozīmes pilsētu 

komandas. Olimpiādē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 3000 

sportisti no 86 pašvaldībām. 

Cēsu Olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas Starptautiskās slēpošanas savienības 

sacensības distanču slēpošanā, III Ziemas olimpiādes sacensības biatlonā un Latvijas 

čempionāts XCO riteņbraukšanā. 

2015.gada oktobrī Cēsīs norisinājās starptautisks florbola turnīrs "EuroFloorball Cup", 

ko organizēja Latvijas Florbola savienība un Cēsu novada pašvaldība. 

Pašvaldībā  ir izstrādāta punktu sistēma sporta pasākumu finansiālam atbalstam, ar 

kuras palīdzību, pamatojoties uz izstrādātiem  kritērijiem, nosaka finansējuma apjomu. 

2015. gadā pašvaldība noorganizējusi 13 sporta pasākumus (tajā skaitā 5 dienu seriāls 

un Latvijas Jaunatnes olimpiāde – 10 sporta veidi, 3 dienas, Eiropas Sporta nedēļa – 

pasākumi katru dienu nedēļas garumā  ), sadarbībā ar federācijām 2 starptautiskas 

nozīmes pasākumi (Cēsis Eco Trail un EuroFloorball Cup”, atbalstīti un koordinēti vēl 

20 sporta pasākumi. 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRA 



 

Sporta komplekss Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu novads: 

• Sporta zāle (60m x 32m) - ar paceļamām sienām norobežojamiem 3 basketbola 

laukumiem (20m x 32m); 

• Trenažieru zāle (120m2); 

• Aerobikas zāle (80m2); 

• Konferenču zāle (42m2), vietu skaits- 35; 

• Izvelkamās tribīnes (ap 1000 skatītāju vietas) 

Sporta nams “Cēsis” Pūces ielā 2A; Cēsis, Cēsu novads 

Sporta zāle – Lapsu 17; Cēsis, Cēsu novads 

Izglītības iestāžu sporta zāles: 

Cēsu 1. pamatskola – Gaujas ielā 17, Cēsis, Cēsu novads 

Cēsu 2.pamatskola –Gaujas ielā 45, Cēsis, Cēsu novads 

Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs – Bērzaines ielā 34, Cēsis, Cēsu novads 

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola – Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads 

Līvu pamatskola – Krīvi, Cēsis, Cēsu novads 

Rāmuļu pamatskola – Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta zāles: 

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde - Noras ielā 15, Cēsis, Cēsu novads 

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde – Zvirbuļu ielā 23, Cēsis, Cēsu novads 

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde – A. Kronvalda ielā 35, Cēsis, Cēsu 

novads 
Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” – Briežu ielā 7, Cēsis, Cēsu novads 

Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions; 

Cēsu Pilsētas stadions; 

Cēsu 5.PII peldbaseins; 

Cēsu Olimpiskais centrs – apgaismotas slēpošanas trases, FIS sertificēta 2,5km 

slēpošanas trase, mākslīgā sniega ražošana, B kategorijas  biatlona šauštuve, 

rollertrases, marķētas nūjošanas trases, XCO velo trase. 

Aktīvai atpūtai Cēsu  pilsētā pieejama plaša zaļā zona un parki, pilsētvidē uz 

sacensību laiku tiek iekārtota skijoringa trase, MTB riteņbraukšanas trases. 

 

 

 

 

SPORTA NOZARES MONITORINGS 

 
Monitoringā kā indikatori pielietojami dati: 



 fizisko aktivitāšu un fiziskās sagatavotības  līmenis atbilstoši vecumposmam 

bērnu, pusaudžu un jauniešu vidū;  

 iedzīvotāju dalība masveida sporta pasākumos;  

 iedzīvotāju iesaistīšanās sporta biedrībās un sasniegumi;  

 augstu sasniegumu sporta rezultatīvie rādītāji;  

 cilvēku ar īpašām vajadzībām dalība sporta nodarbībās un sacensībās;  

 organizēto dažāda līmeņa sacensību skaits;  

 sabiedrības veselības rādītāji, tajā skaitā bērnu veselības rādītāji.  

 

 



VEICAMĀS AKTIVITĀTES 
 

R.V.1.4. Sekmēt sporta un veselīga dzīvesveida attīstību 

U 1.4.1. Veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu 

 

Pasākumi/aktivitātes Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

Atbalstīt sportiskās aktivitātes senioriem Atbalstīto projektu skaits 

Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas 

attīstība 

 

Pieaug apmeklētāju skaits 

Izstrādāt un ieviest sporta attīstības 

programmu / stratēģiju 

 

Izstrādāta stratēģija un ieviestas tajā 

plānotās aktivitātes un sasniegti 

nospraustie rezultāti 

Atbalstīt profesionālo sportu un 

sasniegumus sportā 

 

Atbalstīto pasākumu skaits/atbalstīto 

sportistu skaits, kas sasnieguši 

visaugstākos sasniegumus 

Vietēja, valsts un starptautiska mēroga 

sporta pasākumu organizēšana.  Veicināt 

starptautisko sporta pasākumu, turnīru 

norisi Cēsu novadā 

 

Projektu skaits, 

pasākumu skaits 

saglabājas/pieaug 

Atbalstīt bērnu un jauniešu sportu 

 

Pieaudzis apmeklētāju skaits  

Veicināt sporta pieejamību personām ar 

īpašām vajadzībām 

 

Pieaudzis pakalpojumu skaits personām 

ar īpašām vajadzībām, radīta pieejamība 

Pilsētas stadiona rekonstrukcija 

 

Rekonstruēts Pilsētas stadions 

Sporta skolas attīstība pēc izstrādātā 

Sporta skolas attīstības plāna 2015.-

2018.gadam 

 

Ieviestas Sporta skolas attīstības plānā 

2015.-2018.gadam iekļautās aktivitātes 

Cēsu Olimpiskā centra attīstības 

veicināšana 

Dažādots pakalpojums, izstrādāti jauni 

produkti – pamatizglītības  klašu 

skolēnu apmācība slēpošanā, saglabāta 

un atjaunota infrastruktūra. Pieaudzis 

apmeklētāju skaits. 

 

 

 

 

 



IZVIRZĪTIE UZDEVUMI REDZĒJUMĀ NORĀDĪTO MĒRĶU 

SASNIEGŠANAI 

 
Visi veicamie uzdevumi iedalāmi sešās sadaļās: 

 bērnu un jauniešu sports; 

 sports visiem, (tajā skaitā sports cilvēkiem ar invaliditāti); 

 augstu sasniegumu sports;  

 veterānu sports; 

 sporta pasākumi; 

 sporta infrastruktūra 

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTS 

 

Uzdevums Rezultāts  Pārraudzība 

Valsts izstrādāto vadlīniju 

sportam pirmskolās 

īstenošana visās Cēsu 

novada pirmskolas 

izglītības iestādēs  

 

Izglītojamo fiziskās 

attīstības rādītāju 

paaugstināšanās, 

veselības uzlabošanās 

Attīstības dinamikas 

izpēte, fizisko īpašību 

attīstīšanās atbilstoši 

izglītojamā spējām. 

Veic sporta skolotāji. 

Kvalitatīva, 

izglītojamajiem saistoša 

sporta mācību programmas 

realizēšana visās izglītības 

iestādēs  

Izglītojamo fiziskās 

attīstības rādītāju 

paaugstināšanās, 

veselības uzlabošanās 

Attīstības dinamikas 

izpēte, fizisko īpašību 

attīstības novērtēšana 

atbilstoši izglītojamā 

spējām. 

Veic sporta skolotāji. 

Organizēt atsevišķus 

uzdevumus 

izglītojamajiem ar 

dažādām saslimšanām, 

atbilstoši viņu veselības 

stāvoklim, nepieciešamības 

gadījumā konsultējoties ar 

medicīnas darbiniekiem 

Izglītojamo veselības 

stāvokļa uzlabošanās. 

Izglītības iestāžu 

medicīnas darbinieki veic 

apmeklējuma uzskaiti un 

dinamikas analīzi 

Organizēt daudzveidīgus 

Sporta svētkus, sporta 

dienas, sacensības 

Pieaug izglītojamo 

interese par sportu, vēlme 

iesaistīties fiziskajās 

aktivitātēs 

Dalībnieku skaita 

uzskaite. 

Izglītības iestāžu 

metodiķi, sporta metodiķi 

 Mudināt izglītojamos 

iesaistīties pašvaldības 

(sadarbībā ar valsts 

organizācijām) 

organizētos kompleksos 

sporta pasākumos - 

Eiropas sporta nedēļa, 

Veselības nedēļa u.c. 

Paaugstinās izglītojamo 

zināšanas par fizisko 

aktivitāšu ietekmi uz 

cilvēka organismu, 

fiziskās sagatavotības 

rādītāji. 

Dalībnieku skaita 

uzskaite sporta 

pasākumos.  

Veic sporta koordinators 



 

Izglītot izglītojamos un 

vecākus par fizisko 

aktivitāšu nozīmi 

veselības saglabāšanā un 

uzlabošanā 

Pieaug ģimeņu skaits, 

kuras regulāri nodarbojas 

ar fiziskām aktivitātēm 

un piedalās sporta 

pasākumos 

Dalībnieku skaita 

uzskaite sporta 

pasākumos.  

Veic sporta koordinators 

Motivēt bērnus un 

jauniešus iesaistīties 

dažādos sporta 

pasākumos 

Pieaug dalībnieku skaits 

sporta pasākumos 
Dalībnieku skaita 

uzskaite sporta 

pasākumos.  

Veic sporta koordinators 

Informēt bērnus un 

jauniešus par iespēju 

piedalīties novada sporta 

pasākumos 

Pieaug dalībnieku skaits 

sporta pasākumos 
Dalībnieku skaita 

uzskaite sporta 

pasākumos.  

Veic sporta koordinators 

Organizēt novada 

skolēnu komandas un 

piedalīties starpnovadu 

un valsts mēroga sporta 

sacensībās 

Nemainās/pieaug Cēsu 

novada komandu dalību 

skaits starpnovadu un 

valsts mēroga sacensībās 

Veikt uzskaiti. 

Sporta skolas metodiķis, 

sporta koordinators 

Sporta skolas attīstība pēc 

izstrādātā Sporta skolas 

attīstības plāna 2015.-

2018.gadam 

 

Ieviestas Sporta skolas 

attīstības plānā 2015.-

2018.gadam iekļautās 

aktivitātes 

Cēsu pilsētas Sporta 

skolas direktors atbilstoši 

norādēm Sporta skolas 

attīstības plānā 

 

SPORTS VISIEM (TAJĀ SKAITĀ CILVĒKIEM AR 

INVALIDITĀTI) 
 

. 

Uzdevums Rezultāts  Pārraudzība 

Organizēt un plānot 

sporta pasākumus tā, lai 

tajos varētu piedalīties 

ikviens novada 

iedzīvotājs neatkarīgi no 

dzimuma, vecuma un 

fiziskās sagatavotības, 

sociālā un ekonomiskā 

stāvokļa, tajā skaitā 

cilvēki ar invaliditāti 

Palielinās dalībnieku 

skaits sporta pasākumos. 

Dalībnieku uzskaite, 

dinamikas analīze. 

Sporta klubiem, biedrībām, 

kuros nodarbojas bērni un 

jaunieši līdz 18 gadu 

vecumam, veikt interešu 

izglītības programmu 

licencēšanu  

 

Nodrošināta droša un 

likumdošanai atbilstoša 

sporta interešu izglītība. 

Dokumentācijas pārbaude 

pirms finansējuma 

piešķiršanas. 



Veicināt, lai sporta klubi 

organizē pasākumus 

plašākai sabiedrībai 

Novadā notiek sporta 

pasākumi dažādos sporta 

veidos, kas apmierina 

ikviena iedzīvotāja 

intereses 

Statiskas uzskaites 

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators 

Veicināt sporta klubu 

veidošanos 
Pieaudzis biedrībās 

iesaistīto iedzīvotāju 

skaits. Palielinājies 

iedzīvotāju skaits, kuri 

ikdienā nodarbojas ar 

fiziskajām aktivitātēm. 

Statiskas uzskaites  

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators 

Uzlabot sadaļu “sports” 

novada mājas lapā 

www.cesis.lv, publicēt 

gada sporta pasākumu 

plānu, izvietot pasākumu 

afišas pilsētā, publicēt 

relīzes laikrakstos 

Iedzīvotāji pārskatāmā 

veidā ir informēti par 

iespēju iesaistīties sporta 

biedrībās un piedalīties 

sporta pasākumos 

Iedzīvotāju aptaujas, 

intervijas. 

Piešķirt ikgadēju 

finansējumu Cēsu novada 

sporta klubiem un 

biedrībām 

 

Pieaugusi klubu darbības 

kvalitāte (iegādāts 

inventārs u.c.) 

Biedrības pašvaldībai 

sniedz atskaites par 

finansējuma izlietojumu. 

Izteikt atzinības un 

novērtēt ikgadējā 

pasākumā aktīvākajām 

sporta biedrībām, 

iedzīvotājiem, kas 

veicinājuši sporta attīstību 

novadā 

Popularizēts sports, 

pieaug biedru skaits 

biedrībās 

Statiskas uzskaites  

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators 

 

 

AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS 

 

Uzdevums Rezultāts  Pārraudzība 

Piešķirt ikgadēju 

finansējumu Cēsu novada 

sportistu treniņprocesa 

nodrošināšanai atbilstoši 

izstrādātajiem 

dokumentiem  

 

Veicināta augstu 

sasniegumu sporta 

attīstība Cēsu novadā. 

Sportistu sasniegumu 

paaugstināšanās. 

Atbalstīto sportistu 

statiskas uzskaite. 

Dinamikas izpēte. 

Izteikt atzinības,  novērtēt, 

motivēt turpmākai darbībai 

ikgadējā pasākumā Cēsu 

novada iedzīvotājiem, kuri 

parādījuši augstus 

sasniegumus sportā 

Popularizēts sports, 

motivēti sportisti 

turpmākajai darbībai 

vērstai uz sasniegumu 

paaugstināšanos. 

Cēsu novada pašvaldība. 

Katru gadu tiek apkopota 

statistika par Cēsu 

novada iedzīvotāju 

augstiem sasniegumiem 



 

 

 

 

VETERĀNU SPORTS 

Uzdevums Rezultāts  Pārraudzība 

Cēsu novada veterānu 

dalības veicināšana 

Latvijas kompleksajās 

sporta sacensībās  

 

Veicināta veselības 

nostiprināšana un darba 

spēju paaugstināšanās 

novada senioriem un 

sporta veterāniem, 

veicināta Cēsu novada 

atpazīstamība valsts 

mērogā 

Statiskas uzskaites 

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators. 

Sporta pasākumu 

organizēšana veterāniem 

un/vai sporta pasākumos 

iekļaut arī veterānu grupas  

 

Veicināta veselības 

nostiprināšana un darba 

spēju paaugstināšanās 

novada senioriem un 

sporta veterāniem, 

dalībnieku skaita 

pieaugums pasākumos 

Dalībnieku – veterānu 

uzskaite sporta 

pasākumos. Veic sporta 

koordinators. 

Cēsu novada veterānu 

atbalstīšana dalībai Eiropas 

un pasaules veterānu 

čempionātos  

 

Veicināta veselības 

nostiprināšana un darba 

spēju paaugstināšanās 

novada senioriem un 

sporta veterāniem, 

veicināta Cēsu novada 

atpazīstamība 

starptautiskā mērogā. 

Statiskas uzskaites  

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators. 

 

SPORTA PASĀKUMI 

Uzdevums Rezultāts  Pārraudzība 

Organizēt un plānot 

ikvienam novada 

iedzīvotājam neatkarīgi 

no dzimuma, vecuma un 

fiziskās sagatavotības, 

sociālā un ekonomiskā 

stāvokļa, tajā skaitā 

cilvēkiem ar invaliditāti 

brīvi pieejamus un 

saistošus sporta 

pasākumus  

Pieaug sporta pasākumu 

dalībnieku skaits 

Statiskas uzskaites 

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators. 



Veicināt starptautisku un 

nacionālas nozīmes sporta 

sacensību norisi Cēsu 

novadā  

 

Nodrošināta Cēsu novada 

publicitāte valsts un 

starptautiskā mērogā, 

sports kā dzīves 

sastāvdaļa popularizēts 

iedzīvotāju vidū, 

veicināta novada 

uzņēmējdarbība 

Statiskas uzskaites  

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators. 

Atbalstīt sporta 

organizācijas sporta 

pasākumu organizēšanā, 

piešķirot finansējumu 

atbilstoši izstrādātajiem 

dokumentiem.  

 

Pieaug sporta pasākumu 

skaits. Pieaug/nemainās 

sporta veidu dažādība.  

Statiskas uzskaites 

veikšana, dinamikas 

izpēte. Veic sporta 

koordinators. 

 

SPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Uzdevums Rezultāts  Pārraudzība 

Veikt Pilsētas stadiona 

rekonstrukciju  
 

Rekonstruēts Pilsētas 

stadions 

Cēsu novada pašvaldība 

Rekonstruēt sporta zonu– 
stadionu Cēsu 1.pamatskolā 
 

Rekonstruēta sporta zona 

– stadions Cēsu 1. 

pamatskolā 

Cēsu novada pašvaldība 

Apkopot informāciju un 

uzskatāmā veidā 

informēt novada 

iedzīvotājus par sporta 

bāzu noslogojumu un 

iespēju izmantot Cēsu 

novada sporta 

infrastruktūru. 

 

Sporta infrastruktūra ir 

efektīvi izmantota 

Tiek veidots apvienots 

ikgadējs plāns par sporta 

bāzu noslogojumu. 

Veidot atsevišķu sporta 

veidu (skijoringa, MTB 

riteņbraukšanas) trase 

pilsētvidē uz sacensību 

laiku 

Nodrošinātas jaunas 

fizisko aktivitāšu iespējas 

sacensību laikā un pēc 

sacensībām (pieejamas 

novada iedzīvotājiem un 

viesiem) 

Atbildīgās personas par 

attiecīgo sporta sacensību 

veidošanu, Cēsu novada 

pašvaldība 

 


