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Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie noteikumi 
„Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 19.pantā noteikts: ja līdz saimnieciskā gada sākumam 

pašvaldības budžets nav apstiprināts, pašvaldības izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito 
daļu no iepriekšējā gada izdevumiem ar noteikumu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pašvaldībai 
nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms.  

Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta stabilitāti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 46.panta pirmo daļu, 80.pantu, likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 7.pantu, 19.pantu, 30.pantu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 6.panta pirmo 
daļu, 41.panta pirmo daļu, ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. atzinumu 
(protokols Nr.8), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, 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, nolemj: 

 
1. Pašvaldības iestādes (pasākuma) tāmes izdevumi līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai 

2022.gadā nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no 2022.gada budžeta plānošanai iesniegtā 
kontrolskaitļa, ja:  

1.1. salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iestādei (pasākumam) nesamazinās izpildāmo funkciju 
apjoms; 

1.2. tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana; 
1.3. tiek nodrošināts finansējums Eiropas Savienības, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu 
īstenošanai.  

2. Pašvaldības iestādes tāmes izdevumi atalgojumam mēnesī līdz pašvaldības budžeta 
apstiprināšanai 2022.gadā nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no pašvaldības iestādes darba 
samaksas fonda, kas aprēķināts atbilstoši apstiprinātajām štata vienībām līdz 2021.gada 
31.decembrim. 

3. Pašvaldības iestādes tāmes izdevumi apkurei, ēdināšanai (pirmsskolas izglītības iestādēs) 
un līdz 2021.gada 31.decembrim noslēgtajiem līgumiem tiek apmaksāti atbilstoši piestādītajiem 
rēķiniem. Pašvaldības budžeta dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 2022.gadā netiek izmaksātas 
līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai. 

4. Izpilddirektoram ir tiesības dot rīkojumu Cēsu novada centrālās administrācijas Finanšu 
pārvaldei par pašvaldības budžeta asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu, ja līdzekļu atlikums 
pašvaldības norēķinu kontos sasniedzis apjomu, kas nepieciešams obligāti veicamo maksājumu 
(algu izmaksai, nodokļu samaksai, līgumos paredzēto maksājumu) veikšanai vai ir izveidojies 
finansiālais deficīts. 



5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un darbojas līdz stājas spēkā saistošie 
noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


