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1. Vispārējie jautājumi 
 

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

1.2. Komisija  ir Cēsu novada domes izveidota koleģiāla institūcija, kuras nodrošina ar sporta attīstību un 
veselīga dzīvesveida veicināšanu saistītu jautājumu risināšanu Cēsu novadā. 

1.3. Komisijas darbības tiesiskais pamats ir Cēsu novada domes apstiprināts Komisijas nolikums un citi 
Pašvaldības izdoti normatīvie akti un lēmumi.  

1.4. Komisijas vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome. 
 

2. Komisijas darbības mērķis un uzdevumi 
 

2.1. Komisijas mērķis ir demokrātiskā veidā nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas veicināšanu Cēsu 
novadā, veidojot sportam, aktīvai atpūtai un augstiem sasniegumiem labvēlīgu vidi. 

2.2. Komisijai ir šādi uzdevumi: 
2.2.1. analizēt un sniegt viedokli pašvaldībai par konceptuāliem sporta nozares jautājumiem, 

attīstību un nepieciešamajām izmaiņām Cēsu novadā; 
2.2.2. veicināt sporta veidu un pasākumu daudzveidību novadā; 
2.2.3. sniegt priekšlikumus Attīstības programmas, Sporta stratēģijas un citu stratēģiski svarīgu 

dokumentu izstrādei un rosināt grozījumus; 
2.2.4. veicināt Cēsu novada Izglītības iestāžu, tai skaitā Cēsu pilsētas Sporta skolas un sporta 

biedrību iesaistīšanos vietējos un starptautiskos projektos, kā arī kvalitatīvu projektu 
realizēšanu Cēsu novadā un jaunu sporta tūrisma produktu attīstību;  

2.2.5. veicināt dažādu sabiedrības grupu, jo īpaši jauniešu, senioru un cilvēku ar īpašām 
vajadzībām, līdzdalību sporta  aktivitātēs;  

2.2.6. uzturēt saikni un veicināt sadarbību ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, 
kas darbojas sporta jomā, sporta federācijām,  veselības veicināšanas un sporta atbalsta 
fondiem, sponsoriem;  

2.2.7. sniegt priekšlikumus par Cēsu novada sporta nozares plānošanas dokumentiem; 
2.2.8. sniegt priekšlikumus Cēsu novada sporta infrastruktūras attīstībai un Cēsu novada 

pašvaldības sporta būvju efektīvai izmantošanai, kā arī iesaistīties minēto jautājumu 
risināšanā; 

2.2.9. apkopot sabiedrības, sporta biedrību un sporta speciālistu viedokli par dažādiem sporta 
nozares jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to risināšanai; 

2.2.10. sniegt priekšlikumus ikgadējam Cēsu novada sporta nozares budžeta sadalījumam un 
finansējuma sadalei novada sporta pasākumiem, biedrībām, individuāliem sportistiem un 
sporta projektu atbalsta konkursiem;  

2.2.11. lemt par prioritāriem sporta veidiem Cēsu novadā;  



2.2.12. lemt patstāvīgi par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta biedrībām sporta veida attīstībai, 
sporta pasākumu organizēšanai un individuālo sportistu atbalstam gadījumos, kuri ir ārpus 
ikgadējā sporta budžeta sadales, bet esošā sporta budžeta ietvaros;  

2.2.13. lemt par finansējuma palielināšanu novadam nozīmīgu sporta pasākumu organizēšanā; 
2.2.14. izvērtēt vienas komandas un/vai sportista, un/vai trenera ieguldījumu sporta veida attīstībā 

un lemt par tā atbalstu ar naudas balvu;  
2.2.15. izvērtēt un lemt par naudas balvu piešķiršanu bērniem un jauniešiem, kuri mācās kādā no 

Cēsu novada izglītības iestādēm un kuri pārstāvējuši Cēsu novadu Latvijas mēroga 
sacensībās; 

2.2.16. lemt par pašvaldības finansējuma apmēra piešķiršanu Cēsu novada sporta bāzu pilnīgas vai 
daļējas nomas maksas apmaksai biedrībām, individuālajiem sportistiem, juridiskām un 
fiziskām personām pasākumu organizēšanai un treniņprocesa nodrošināšanai;  

2.2.17. veikt citus uzdevumus saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku un/vai izpilddirektora 
norādījumiem. 

 
3. Komisijas darba organizācija 

 
3.1. Komisija no Cēsu novada domes ievēlēto Komisijas locekļu vidus ievēlē Komisijas priekšsēdētāju, 

kurš vada un organizē Komisijas darbu. 
3.2. Visi Komisijas locekļi ir amatpersonas. 
3.3. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, pēc komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma vai, 

ja to pieprasa vairāk nekā trešdaļa no komisijas locekļiem. Sēdes var notikt gan klātienē, gan arī 
tiešsaistē. Steidzamu jautājumu gadījumā pēc Komisijas priekšsēdētāja vai kāda no komisijas 
locekļiem ierosinājuma, jautājums var tikt izskatīts sarakstes veidā elektroniskā vidē. 

3.4. Jautājumus izskatīšanai Komisijai var iesniegt ikviena fiziska vai juridiska persona. 
3.5. Komisijas sēdes sasauc un darba kārtību apstiprina Komisijas priekšsēdētājs, par to ne vēlāk kā 

septiņas dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Komisijas locekļiem. Paziņojumā norāda Komisijas 
sēdes darba kārtību, norises vietu un laiku. Komisijas sēdes norises laiks, vieta un darba kārtībā 
publicējama Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv. 

3.6. Komisijas sēdes ir atklātas. Atsevišķu jautājumu izskatīšana slēgtās Komisijas sēdes notiek, ja par to 
nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Komisijas pārstāvjiem vai ja tiek skatīts jautājums, kurā 
ietverti fiziskas personas dati vai komercnoslēpums. 

3.7. Atbilstoši savai kompetencei, Komisija sniedz atzinumus un patstāvīgi lemj jautājumus par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu  

3.8. Komisijas atzinumi un lēmumi ir saistoši Cēsu novada domes pastāvīgajām komitejām, Cēsu novada 
sporta biedrībām, individuālajiem sporta darba organizatoriem un sportistiem. 

3.9. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem. Katram 
komisijas loceklim ir viena balss. Komisija atzinumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu 
skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

3.10. Komisijas sēdes tiek protokolētas un ierakstītas audio ierakstā. Komisijas sēdes protokolus paraksta 
visi komisijas locekļi.  

3.11. Dokumentācija, kas saistīta ar Komisijas darbu glabājas Cēsu novada Centrālajā administrācijā. 
3.12. Komisija ir tiesīga savā darbā pieaicināt ekspertus vai speciālistus. 
3.13. Komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no sporta biedrībām, sabiedriskajiem un privātajiem sporta 

organizatoriem nepieciešamo informāciju, veikt tās analīzi un izstrādāt priekšlikumus, lai izvērtētu 
un nodrošinātu veiksmīgu sporta dzīves norisi Cēsu novadā. 

3.14. Pēc Cēsu novada domes pieprasījuma Komisija sniedz pārskatu par savu darbību un uzdevumu 
izpildi.  

 
 
 
 

 

http://www.cesis.lv/


4. Komisijas sastāvs un darbības termiņš 
 

4.1. Komisijas sastāvā darbojas Cēsu novada pašvaldības pārstāvji, Cēsu novada pašvaldības sporta 
iestāžu un kapitālsabiedrības pārstāvji, ar mērķi veicināt sporta nozares attīstību Cēsu novadā, 
veidojot novadā kvalitatīvu un saistošu sporta vidi gan iedzīvotājiem, gan sporta tūristiem. 

4.2. Komisijas sastāvu apstiprina uz nenoteiktu laiku. Komisijas sastāvu groza ar Domes lēmumu. 
4.3. Komisijas priekšsēdētājs var būt jebkurš no Komisijas locekļiem. 
4.4. Komisijas locekļi darbu Komisijā veic brīvprātīgi, neizslēdzot iespēju par to saņemt atlīdzību. 
4.5. Ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla divas reizes pēc kārtas neapmeklē Komisijas sēdes, 

Komisijas priekšsēdētājs var iesniegt priekšlikumu Cēsu novada domē par cita pārstāvja ievēlēšanu. 
 

5. Noslēguma jautājumi 
 

5.1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.02.2019. dokumentu Nr.9 “Cēsu novada Sporta 
padomes nolikums”. 

5.2. Nolikums stājas spēkā 2022. gada 1.janvārī. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


