Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”.
Komercdarbības veidi

Sabiedrības komercdarbības veidi atbilstoši klasifikatoram NACE 2. ir šādi:

•
•
•
•

•
•
•

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);
Sporta darbības (93.1);
Sporta objektu darbības (93.11);
Citas sporta darbības (tai skaitā sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem
un amatieriem atklātās un slēgtās sporta bāzes, futbola klubi, ķegļu klubs,
peldēšana, golfs, ziemas sporta klubi, šahs, dambrete, domino vai kāršu spēles,
vieglatlētika un šaušanas klubi, darbība, kas saistīta ar sporta pasākumu
reklāmu, u.c.) (93.19);
Izklaides un atpūtas darbības (93.2);
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20).

COC pamatdarbības veids ir pašvaldības un COC īpašumā esošās sporta
infrastruktūras pārvaldīšanas un apsaimniekošana (sava vai nomāta nekustamā
īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20)), kas uzskatāmi par stratēģiski
svarīgiem īpašumiem, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta
pirmās daļas 3.punktam.
COC papilddarbības veidi ir:
1. Sporta infrastruktūras nodrošināšana treniņu, sacensību un citu
pasākumu vajadzībām, iznomāšana (sporta nodarbības, izklaides un atpūtas
darbība (NACE 93); sporta darbības (NACE 93.1); sporta objektu darbības
(NACE 93.11); citas sporta darbības (tai skaitā sporta pasākumu organizēšana
profesionāļiem un amatieriem atklātās un slēgtās sporta bāzes, futbola klubi,
ķegļu klubs, peldēšana, golfs, ziemas sporta klubi, šahs, dambrete, domino vai
kāršu spēles, vieglatlētika un šaušanas klubi, darbība, kas saistīta ar sporta
pasākumu reklāmu, u.c.) (NACE 93.19); izklaides un atpūtas darbības (NACE
93.2).
No Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentiem izriet, ka sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšana ir viena no stratēģiski svarīgām nozarēm, kas ir svarīga
lielākajai daļai sabiedrības.
Saskaņā ar COC stratēģiju 2020.-2024. gadam, COC misija ir efektīvi
apsaimniekot un attīstīt Cēsu novada sporta infrastruktūru, nodrošinot
mūsdienīgu un kvalitatīvu vidi aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai
novada iedzīvotājiem, radīt augstvērtīgus treniņu apstākļus topošajiem atlētiem

un augsta līmeņa sportistiem, kā arī veicināt dažāda ranga sporta pasākumu
organizēšanu. Lai šādu misiju īstenotu, COC ir izveidojusi sporta bāzu
pārvaldības modeli, nodrošinot bāzu efektīvāku noslodzi un pieejamību. COC
ir izveidota sadarbība ar dažādu sporta veidu federācijām, izglītības iestādēm,
sporta biedrībām un citām organizācijām, veicinot veselīga un aktīva
dzīvesveida attīstību Cēsu novadā. Lai līdzsvarotu sporta dzīves attīstību, COC
klientu grupas segmentē trīs grupās: skolu un jaunatnes sports; tautas sports un
veselīgs dzīvesveids; augstu sasnieguma sports.
No minētā secināms, ka sporta infrastruktūrā tiek nodrošināti tādi stratēģiski
svarīgi pakalpojumi kā sporta bāzu un sporta inventāra nodrošināšana sporta un
veselīga dzīvesveida veicināšanai (treniņiem, sacensībām utt.), kas ir svarīgi un
nepieciešami lielākajai daļai sabiedrības. Tie tiek nodrošināti atbilstošā
kvalitātē un kvantitātē.
Lielākā daļa sporta bāzes un to inventārs ir pašvaldības īpašums un 93-97% no
tajās faktiski pieejamā laika tiek nodrošinātas, īstenojot deleģēšanas līgumā
noteikto pārvaldes uzdevumu, par ko lielākoties izdevumus sedz pašvaldība.
Savukārt maksa par pakalpojumu tiek noteikta, ievērojot pašizmaksas cenu
veidošanās metodiku, kas nerada peļņas iespējas COC, maksas apmēru nosaka
pašvaldības dome. No minētā izriet, ka COC pamatmērķis nav pelņas gūšana,
bet gan publiskas personas deleģētā pārvaldes uzdevuma izpilde.
Līdz ar to COC darbība, nodrošinot sporta infrastruktūras pieejamību (t.sk.,
iznomāšanu) sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai, atbilst Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktam;

