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Cēsīs, Cēsu novadā 

21.10.2021.          Nr.314 
 

Par atbalstu Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijā deklarētajiem sportistiem 
 

Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja E. Šīrante  
 
Cēsu novada dome izskata XX (turpmāk-Iesniedzēja) 2021.gada 31.augusta iesniegumu (reģ. 

09.12.2020 ar Nr. 3.1-5.2/2021-341) par finansiāla atbalsta piešķiršanu meitas  XX dalībai Pasaules 
junioru čempionātā orientēšanās sportā. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 14.punktu ir 
izveidots Cēsu novads, kura teritorijā ietilpst bijušā Priekuļu novada teritorijas, t.i. Liepas, Mārsnēnu, 
Priekuļu un Veselavas pagasti. 

Priekuļu novada pašvaldība 2014.gada 28.augustā ir izdevusi noteikumus “Kārtība sportistu 
un sporta pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” (turpmāk - Noteikumi), kuri ir spēkā līdz jaunu Cēsu 
novada pašvaldības normatīvo aktu izdošanai. 

Noteikumu  IV. nodaļa nosaka gadījumus un kārtību, kādā pašvaldība sniedz finansiālu 
atbalstu dalībai sporta sacensībās. 

Noteikumu 4.1. punkts paredz finansiāla atbalsta sniegšanu dalībai sacensībām individuālam 
sportistam vai sporta komandai, savukārt, Noteikumu 4.1.1 apakšpunkts nosaka, ka individuālā 
sportista deklarētā dzīvesvieta ir Priekuļu novadā. 

Noteikumu 4.1.3. apakšpunkti nosaka kritērijus atbalsta saņemšanai, t.i. ka sportistam vai 
sporta komandai pēdējo trīs gadu periodā ir bijuši panākumi sporta sacensībās augstākajā līgā - 
Latvijas Republikas mērogā iegūtas vietas pirmajā trijniekā,  panākumi, Eiropas, pasaules, 
starptautiskā mērogā pirmajā desmitniekā. 

Noteikumu 4.2. paredz, ka finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās paredzēts: 
transporta izdevumiem, dalības maksai un citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem. 

Iesniedzējs norāda, ka XX ir Cēsu novada Liepas pagasta iedzīvotāja, 2021.gadā ieguvusi 
3.vietu garā distancē Baltijas orientēšanās čempionātā un 5.vietu stafetē Eiropas jauniešu 
orientēšanās čempionātā, finansējuma piešķiršanas gadījumā līdzekļus lūdz pārskaitīt Latvijas 
orientēšanās federācijai. 

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021.gada 7.oktobra 
atzinumu par lēmuma projektu (protokols Nr.5) un 2021.gada 14.oktobra Finanšu komitejas 
atzinumu par lēmuma projektu (protokols Nr.5)  lēmumu, atklāti balsojot ar 18 balsīm - par (Andris 
Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese 
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  
pret nav,  atturas nav, Cēsu novada dome nolemj: 

 



1. Piešķirt finansiālu atbalstu XX dalībai Pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā EUR 
350,00 apmērā. 

2. Piešķirto finansējumu no Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes “Sporta pasākumi” 
atbalstam sportā plānotajiem līdzekļiem pārskaitīt Latvijas orientēšanās federācijai. 

3. Lēmuma izpildes kontrole finanšu jautājumos Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 
 
 Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un 
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot  
 Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — 
pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 
 
 
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
  


