
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.201 

Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada deju kolektīvu pārbaudes skates nodrošināšanai 
 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Lai nodrošinātu Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu rīkošanu un norisi Cēsu novadā, tostarp 
obligātā repertuāra sagatavošanu, apgūšanu un repertuāra pārbaudes metodisko semināru jeb pārbaudes 
skati, XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” deju kolektīvu 
metodiskais seminārs repertuāra pārbaudei Cēsu novada deju kolektīviem   notiek 2022.gada 8.maijā 
(mēģinājums 2022.gada 7.maijā) CATA kultūras namā Cēsīs. Repertuāra pārbaudes metodisko semināru 
mērķis ir nodrošināt latviešu skatuviskās dejas kolektīvu gatavošanos un repertuāra pilnvērtīgu apgūšanu 
XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023. gadā. 

Saskaņā ar Dziesmu un deju svētku koordinatora Cēsu novadā sagatavoto informāciju un pasākuma 
tāmi, skates norises nodrošināšanai nepieciešams finansējums 3000,00 EUR apmērā: CATA kultūras nama 
telpu nomai 7. un 8 maijā, pasākuma tehniskajam nodrošinājumam, pasākuma mākslinieciskajām, 
organizatoriskajām un reprezentatīvajām izmaksām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Dziesmu un deju svētku 
likuma 7.panta 8.punktu, Cēsu novada Kultūras attīstības stratēģiju 2030 AV3 U.4 U.4.Uzturēt Latvijas 
Dziesmu un deju svētku tradīciju R.4.6. Cēsu kolektīvu līdzdalības nodrošināšana nacionāla mēroga Dziesmu 
un deju svētku starplaika pasākumos, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma 2.2.2 un 2.2.3.punktus 
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2022. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 19 balsīm – par (Andris Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, 
Elīna Stapulone, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis 
Putniņš, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  
Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Piešķirt papildus finansējumu 3000,00 EUR apmērā Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu 
nodrošināšanai. 

2. Finanšu pārvaldei no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēmuma 1. punktā piešķirto finansējumu 
iekļaut p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas budžetā.   

3. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.  
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam Eglītim. 

         
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


