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Par papildus finansējumu sporta biedrībām 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Saņemts iesniegums no biedrības „FUTBOLA KLUBS „PRIEKUĻI"" (turpmāk - biedrība FK “Priekuļi”) 
ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 3000 EUR jauniešu un pieaugušo komandu dalībai sacensībās līdz 
2022.gada beigām (iesniegums reģistrēts 03.08.2022. ar Nr.1.2-1.1/2022/887). Biedrība FK “Priekuļi” ir 
lielākais futbola klubs novadā, kurš darbojas ar 12 komandām dažādās vecuma grupās.  

Saņemts iesniegums no biedrības “Lekrings” (reģistrēts 25.09.2022. ar Nr. 6.2-11/2022/7542) ar 
lūgumu piešķirt papildus finansējumu transporta pakalpojumu segšanai komandu nokļūšanai uz Valsts 
čempionāta spēlēm florbolā 2022.gada oktobrī, novembrī, decembrī un 2023.gada janvārī. Kopējā 
summa, kura nepieciešama ir 5760 EUR. Sadārdzinājums biedrībām radies cenu kāpuma rezultātā. 

 Sporta komisija izskatīja šos iesniegumus 10.08.2022. un 28.09.2022. sēdēs, izvērtēja 
finansējuma nepieciešamību un atbilstību plānotajām aktivitātēm un nolēma virzīt jautājumu par 
finansējuma piešķiršanu biedrībām uz domes sēdi (prot.Nr.6, p.1. un prot. Nr.8, p.2). 

Ņemot vērā 02.12.2021. noteikumu Nr. 73 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto 
pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā” 3.5.1. apakšpunktu, kā arī iekļaujoties sporta 
budžeta nesadalīto līdzekļu apjomā, Sporta komisija ierosina atbalstīt biedrības šādā apmērā:  

1) biedrībai FK “Priekuļi” 2000 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) un 
2)   biedrībai “Florbola klubs “Lekrings”” 2000 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi), līdzekļus ņemot 

no Cēsu novada centrālās administrācijas sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Cēsu novada domes 

2022.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”, 
2021.gada 2.decembra noteikumu Nr. 73 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto 
pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā” 3.5.1. apakšpunktu,  Cēsu novada dome ar 15 
- par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav nolemj: 

1. Piešķirt biedrībai “FUTBOLA KLUBS „PRIEKUĻI”” papildus finansējumu 2000 EUR (divi 
tūkstoši euro, 00 centi) futbola komandu dalībai sacensībās. Līdzekļus piešķirt no Cēsu 
novada centrālās administrācijas sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem un novirzīt Cēsu 
novada Priekuļu apvienības pārvaldes budžetā. 

2. Piešķirt biedrībai “Florbola klubs ”Lekrings”” papildus finansējumu 2000 EUR (divi tūkstoši 
euro, 00 centi) florbola komandu dalībai sacensībās. Līdzekļus piešķirt no Cēsu novada 
centrālās administrācijas sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 

3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības sporta budžetā šādus grozījumus: 
N.p.k. Struktūrvienības 

kods 
Pasākuma nosaukums Piešķirtā 

summa EUR 
pirms 
grozījumiem 

Grozījumi Summa EUR 
pēc 
grozījumiem 

1 Priekuļu apvienības 
pārvalde 

FK Priekuļi 12000 +2000 14000 



2 11/040/04-02/1-6 Florbola klubs 
Lekrings 

6275 +2000 8275 

3 11/040/06 Nesadalītie līdzekļi 5008 -4000 1008 
Kopā: 23283 0 23283 

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 

 
  

 
 

     
 


