
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.202 

Par finansējuma piešķiršanu skijoringa pasākumam  
 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ņemot vērā Latvijas Skijoringa federācijas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt skijoringa sporta 
pasākumu Cēsu novadā 2022.gada 1.ceturksnī1, Sporta padome, izvērtējot šī pasākuma nozīmīgumu 
novadam, tradīciju turpināšanu, pasākuma masveidību un daudzveidību, ierosināja atbalstīt ar 2000 
EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) pašvaldības līdzfinansējumu2, pamatojoties uz Cēsu novada domes 
2021.gada 02.decembra noteikumu Nr.73 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto 
pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā” 5.3.2.apakšpunktu, kur teikts, ka 
finansējums var tikt piešķirts Latvijas čempionātu un Latvijas kausa posmu organizēšanai Cēsu 
novadā. 

Atskatoties uz vairāku iepriekšējo gadu pieredzi, kad skijoringa pasākums nevarēja notikt 
ieplānotajos datumos dēļ laika apstākļiem, šogad šim pasākumam paredzētie finanšu līdzekļi tika 
iedalīti sporta budžeta nesadalītajos līdzekļos, tādēļ nepieciešams veikt grozījumus starp budžeta 
pozīcijām un novirzīt līdzekļus skijoringa sacensību atbalstam. 

Šogad, izmantojot labvēlīgos laika apstākļus ar pietiekošu sniega daudzumu februāra sākumā, 
Latvijas Skijoringa federācija noorganizēja šo pasākumu 2022.gada 5.februārī Cēsu novada Nītaures 
pagastā. Sporta pasākums bija vērienīgs ar desmitiem ekipāžu un ap simts sportistu klātbūtni. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 12. pantu,  15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas 
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sportu , 21. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, kā arī pamatojoties uz Cēsu novada domes 2022.gada 4.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”, saskaņā ar Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 14.04.2022.atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 14 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga 
Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , 4 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Laimis Šāvējs), 1 - atturas (Jānis Kārkliņš), nolemj: 

  
1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Latvijas Skijoringa federācijai sporta pasākuma organizēšanai 

2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi). 
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības sporta budžetā šādus grozījumus: 

N.p.k. Struktūrvienības 
kods 

Pasākuma 
nosaukums 

Summa EUR 
pirms 
grozījumiem 

Grozījumi Summa EUR 
pēc 
grozījumiem 

1. 11/040/06 Nesadalītie 
līdzekļi 

8000 -2000 6000 

 
1 Pieteikums reģistrēts 20.10.2021. ar Nr. 6-2-6/7/2021/6253 
2 08.11.2021.Sporta padomes sēdes protokols N.16 



2. 11/040/03-
01/15 

Skijoringa un 
ziemas 
motokrosa 
sacensības 

0 +2000 2000 

  Kopā bilance: 8000 0 8000 
 
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei veikt budžeta grozījumos. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 
 
 
 
           

Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


