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Ja

runā par sporta
dzīvi Cēsīs, daudzi teiks, ka tā
ir aktīva, un kuplais pilsētas
stadiona apmeklētāju skaits
ikdienā tam labs apliecinājums. Arī sporta zāles nestāv
tukšas. Tiesa, ja raugāmies uz
augsto sasniegumu sportu, tur
pēdējā laikā Cēsu vārds neizskan tik bieži, kā varbūt gribētos. Taču pašvaldības uzdevums ir nodrošināt iespēju nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm ikvienam, kurš to vēlas,
tālāk jau katram pašam jāmeklē iespējas iekļūt lielajā sportā.
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Kā CēSU nOVADā APSAImnIeKOS SPORtA BāzeS

neDauDz vēsturē

audzus gadus "Cēsu
Olimpiskā centra" (COC) pārziņā bija tikai slēpošanas un biatlona komplekss Priekuļos.
"Druvā" vairākkārt rakstījām par
kolīzijām ap šo sporta bāzi, kuras kapitāldaļu turētāji bija
Latvijas Olimpiskā komiteja
(LOK), kam piederēja 40 procenti, Priekuļu novada pašvaldība, kam arī 40 procenti, un Cēsu
novada pašvaldība ar 20 procentiem. Gandrīz divus gadus strī-

dus bumbiņa tika dzenāta no
vienas pašvaldības uz otru, lai
noskaidrotu, kura būs galvenā.
Priekuļi gribēja darboties pēc
paritātes principa, Cēsis uzstāja,
ka kopus cūka nebarojas, bet vezums nekustējās. Te viena bija
gatava atteikties no savām daļām, te otra, līdz Priekuļu pašvaldība nāca ar piedāvājumu
Cēsu novada pašvaldībai bez atlīdzības pārņemt īpašumā SIA
"Cēsu Olimpiskais centrs"
Priekuļu pašvaldībai piederošās
kapitāla daļas ar nosacījumu, ka
ilgtermiņā tiek nodrošināta biat-

Zem viena jumta
Cēsu novadā sporta bāzes
turpmāk apsaimniekos
SIA "Cēsu Olimpiskais centrs",
līdz šim to darīja Cēsu pilsētas
Sporta skola. Par funkciju
nodošanu Olimpiskajam centram
domes deputāti lēma septembra
sēdē, apstiprinot pašvaldības
izstrādāto sporta bāzu
apsaimniekošanas modeli.

Būs jauns vadītājs

Cēsu novada sporta koordinatore Rasa Siliņa informē, ka Olimpiskā centra pakļautībā būs slēpošanas un biatlona bāze, pilsētas
stadions, Cēsu Valsts ģimnāzijas
stadions un sporta zāles Piebalgas, Pūces, Lapsu ielā. Te gan jāteic, ka Lapsu ielas bāze pieder
privātajam uzņēmumam, pašvaldība zāli nomā. Par šīs sporta zāles ne pārāk labo stāvokli dzirdēts
no vairākiem sportistiem, taču tas
nav pašvaldības īpašums, tāpēc
tai nav tiesības ieguldīt līdzekļus
privātīpašumā, norāda R.Siliņa.
Iniciatīvai jānāk no uzņēmēja, bet
jautājums, vai tas ir viņa primārais līdzekļu investēšanas objekts.
Visticamāk, ne. Taču skaidrs arī,
ka šobrīd bez šīs zāles iztikt nevar, jo telpu trūkst. Zāles noslodzi
palielina arī tas, ka uz gadu remontam slēgta sporta zāle Pūces
ielā.
Domē COC darbības modelis tika apstiprināts, izsludināts konkurss uz SIA valdes priekšsēdētā-

“Cēsu Olimpiskā
centra” galvenie
uzdevumi:
lsporta bāzu pārvaldīšana: uzturēšana, apsaimniekošana, pieejamības un darbības nodrošināšana;
lar sportu saistītu pasākumu norises nodrošināšana (izglītības un
treniņu process, sporta pasākumi);
lracionālas un lietderīgas sporta
bāzu izmantošanas un noslodzes
modeļa plānošana, organizēšana
un nodrošināšana;
lsporta infrastruktūras attīstība un
pilnveidošana: projektu piesaiste,
jaunu pakalpojumu radīšana;
lārpus pārvaldījumā nodotajām
sporta bāzēm organizēto sporta
pasākumu norises vietu
iekārtošana.

ja amatu. Darba grupa, kas izstrādāja jauno sporta bāzu apsaimniekošanas modeli, sagatavoja arī
kritērijus amata pretendentiem.
Lai arī prasības augstas, konkursā
pieteicās 22 kandidāti. Tas varētu
liecināt, ka izdosies atrast profesionāli, kurš šo jomu spēs sakārtot
atbilstoši pašvaldības vīzijai.
Valdes priekšsēdētāju izvēlēsies
komisija, kurā ietilpst LOK prezidents Aldons Vrubļevskis un
Cēsu pašvaldības augstākās amatpersonas. Iecerēts, ka Olimpiskā
centra jaunais valdes priekšsēdētājs sāks strādāt no 1.novembra,
kad beidzas līgums pašreizējam šī
amata pildītājam Aināram Amantovam.
Jaunā valdes priekšsēdētāja
amata pienākumos ietilpst arī
sporta bāzu noslodzes plānošana
un koordinēšana, un, protams, finansējuma piesaiste.
Pārmaiņas gaidāmas arī sporta
bāzu uzturēšanas finansējuma
plūsmā, norāda R.Siliņa: "Vēl
nav pētīta sporta bāzu noslodzes
efektivitāte, bet līdz šim vienmēr
pašvaldība par visu ir samaksājusi. Ne tikai par to laiku, kad sporta
zālēs kāds darbojas, bet par visām
24 stundām visa gada garumā.
Tāpēc veikts aprēķins, un pašvaldība pakalpojumu apmaksās par
tām stundām, kuras nepieciešamas pašvaldības izglītības iestādēm, biedrībām, pašvaldības atbalstītajām sacensībām.
Saliekot visas summas kopā,
liksies, ka tā ir milzīga nauda, bet
patiesībā pašvaldība jau to maksā,
tikai tā sadalīta caur dažādām izglītības iestādēm. Tagad varēs redzēt reālo situāciju, cik tiek tērēts

sportam, jo infrastruktūra ir neatņemama sastāvdaļa. Šīs uzturēšanas izmaksas jau arī ir pašvaldības ieguldījums sportā.
Par pārējā finansējuma piesaisti,
lai segtu apsaimniekošanas izdevumus laikā, kad sporta bāzes nav
nepieciešamas pašvaldībai likumdošanā noteikto autonomo uzdevumu veikšanai, jādomā jaunajam valdes priekšsēdētājam."

Grib vairāk

Cēsu novada pašvaldība vēlas
palielināt savu daļu īpatsvaru
"Cēsu Olimpiskajā centrā" līdz
80 procentiem. R. Siliņa informē,
ka pagājušajā nedēļā domes sēdē
deputāti nobalsoja par izšķirošās
ietekmes iegūšanu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību "Cēsu Olimpiskais centrs": "Statūti nosaka,
ka lēmumi tiek pieņemti, ja nobalso 2/3 dalībnieku, tātad, ja pašvaldība grib pieņemt izšķirošos
lēmumus, jābūt lielākam daļu
skaitam. Top vēstule LOK, kas izskatīs pašvaldības priekšlikumu,
bet ceram uz pozitīvu lēmumu.
Sarunas starp abām pusēm par to
jau bijušas, šķēršļiem nevajadzētu
būt."
Jaunajam valdes priekšsēdētājam COC jāvirza arī pretī nākamajam solim – reģionālā olimpiskā centra statusa iegūšanai, kas
ļautu piesaistīt lielāku valsts finansējumu attīstībai un pavērtu
vēl lielākas iespējas rīkot valsts
un reģionālas nozīmes sporta pasākumus.q

Darbības moDelis

lona un slēpošanas bāzes darbība Priekuļu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida
un sporta aktivitāšu veicināšanai. Tajā skaitā: ziemā bāze pieejama apmeklētājiem un izmantojama ziemas sporta veidiem;
tiek sagatavota un uzturēta distanču slēpošanas trase; vasarā
atbilstošā kvalitātē pieejama rollerslēpošanas trase un nūjošanas
trases, par pakalpojumu saņemšanu slēdzot līgumu ar Priekuļu
novada pašvaldību.
Cēsu novada dome 12.jūlija
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sēdē pieņēma lēmumu piekrist
piedāvājumam, 24. augustā arī
COC dalībnieku sapulce vienbalsīgi atbalstīja šo darījumu.
Tagad "Cēsu Olimpiskā centra" dalībnieki ir LOK, kam pieder 40 procenti daļu, un Cēsu
novada pašvaldība ar 60 procentiem daļu. Šīs izmaiņas ļāva cēsniekiem ķerties pie jauna sporta
bāzu apsaimniekošanas modeļa,
apvienojot zem Olimpiskā centra jumta visu novada sporta infrastruktūru.q

darbības un treniņprocesa
nodrošināšana;
lCēsu novada čempionātu norises
nodrošināšana.
Noteikumos arī atrunāta
prioritārā secība, kādā sporta
bāzes tiek nodrošinātas sporta
biedrībām:
lbiedrībai, kura pārstāv Cēsu
novadu Latvijas čempionātos
augstākajā līgā - līdz sešām
stundām nedēļā; ja biedrība pārstāv
Cēsu novadu augstākajā līgā ar
divām vai vairākām komandām, uz
sporta bāzes pieejamo laiku
pretendē katra komanda atsevišķi;
lbiedrībai, kura pārstāv Cēsu
novadu Latvijas čempionātos
amatieru līgās - līdz četrām
stundām nedēļā;
lbiedrībai, kuras juridiskā adrese
reģistrēta Cēsu novadā un kurā
vismaz 50% biedru, kuri reāli
darbojas biedrībā, savu dzīves
vietu deklarējuši Cēsu novada
administratīvajā teritorijā - līdz
trijām stundām nedēļā.

Prioritārā secība
No 1.janvārs stājas spēkā Cēsu
novada pašvaldības noteikumi par
sporta bāzu izmantošanas kārtību.
Tie nosaka, kādā veidā notiek pašvaldības sporta bāzu noslodzes
plānošana un īstenošana.
Noteikumi paredz, ka sporta
bāzes noslodze tiek plānota
šādā prioritārā secībā:
lvispārējās, profesionālās un
interešu izglītības nodrošināšana
Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs;
lprofesionālās ievirzes izglītības
procesa nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs;
lCēsu novada vispārizglītojošo,
profesionālo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sporta pasākumu nodrošināšana;
lCēsu novada pašvaldības sporta
pasākumu nodrošināšana;
lCēsu novada sporta biedrību

Atgriežas apritē
Slēpošanas un biatlona
komplekss, kas tautā tāpat
tiks saukts par Priekuļu
bāzi, pēc vienas klusās
ziemas sāk atgriezties
sacensību apritē.

P

agājušajā ziemā valsts
mēroga sacensības tur nenotika,
taču jau vasarā bija jūtama pozitīva tendence. Pēc Cēsu puses
sporta aktīvistu iniciatīvas tur
notika Latvijas čempionāta
posms rollerslēpošanā, Baltijas
kausa izcīņa vasaras biatlonā.
Jaunākā informācija vēsta, ka
arī ziemā sporta bāzē būs sacensības. Latvijas Slēpošanas savienība uzrunāja Cēsis par FIS
statusa sacensību rīkošanu, un
kalendārā redzams, ka 11.martā
slēpošanas un biatlona kompleksā Priekuļos ieplānots FIS
Latvijas čempionāta posms distanču slēpošanā.
Lai uzturētu bāzi, vajadzīga
nauda. Priekuļu novads deva 28
tūkstošus eiro, Cēsis – 14 000,
bet šīs summas nebija pamatotas nekādos aprēķinos. Krīzes
brīžos tika meklēts papildu fi-

nansējums, taču sistēma nemainījās, lai gan visiem bija
skaidrs, ka summa ir par mazu.
Palielināt finansējumu kavēja
daļu sadalījums SIA “Cēsu
Olimpiskais centrs”.
Pašreizējais valdes priekšsēdētājs Ainārs Amantovs stāsta,
ka ikdienas apsaimniekošanas
darbi tiekot veikti, cik nu vienam cilvēkam pa spēkam: "Arī
ziemai principā visam vajadzētu
būt gatavam, bet galīgo pārbaudi tad lai veic jaunā komanda.
Man tam vairs nav ne laika, ne
enerģijas, jo vienam visu paveikt nav viegli. Bet, ja, sezonai
beidzoties, viss darbojās, kāpēc
lai tagad vairs nedarbotos.
Kopumā bāzi atstāšu samērā labā stāvoklī, protams, ieguldījumi vajadzīgi, arī tiesnešu mājai
vajadzētu nomainīt jumtu, bet
kopumā viss funkcionē."
Cēsu pašvaldībā norāda, ka
minimālā summa, kas nepieciešama uzturēšanai, ir 70 tūkstoši
eiro, bet izmaksas atkarīgas no
tā, kādā gatavībā un cik garas,
platas vēlas redzēt distances.
Protams, vienmēr jāatceras, ka
neviena publiski pieejama sporta bāze nekad nebūs peļņu nesoša. Tā nav pasaulē, un tā nebūs
arī pie mums.q

Lappusi sagatavojis JāNis GabrāNs
Publikācijas sagatavotas ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras
finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”
atbalstīts projekts nr. Nr.2/MEDIA/18/013

