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LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 5.augustā                                                                            Nr. KND1-3/20/264 
                                                                                                          (protokols Nr.2,12.§) 

 
Par līdzfinansējumu sporta pasākumiem un sadarbības līguma slēgšanu atbalsta 

nodrošināšanai MX Latvijas GP Pasaules čempionātam vairāku posmu 
sacensībās motokrosā Ķeguma mototrasē “Zelta Zirgs” 

 
Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošiem 

noteikumiem Nr.KND1-6/20/2 “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”, 
kas apstiprināti ar Ķeguma novada domes lēmumu Nr.KND1-3/20/31 „Par saistošo 
noteikumu “Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada budžets” apstiprināšanu” (protokols 
Nr.3,2.§), kā arī Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada 30.jūnija saistošiem 
noteikumiem Nr.KND1-6/20/7 “Grozījumi Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada 
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/20/2 “Par Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu 2020.gadam”, kas apstiprināti ar domes 2020.gada 30.jūnija lēmumu Nr.KND1 
3/20/224 “Par saistošo noteikumu “Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada 
pašvaldības budžets 2020.gadam” apstiprināšanu” (protokols Nr.17,10.§), ir apstiprināta 
budžeta tāme “1084 Līdzfinansējumi” (EKK 326304 Līdzfinansējums pārējām biedrībām 
un nodibinājumiem) ar tajā iekļauto finansiālo atbalstu 15 000,00 EUR (piecpadsmit 
tūkstoši euro) apmērā, kas paredzēts sporta pasākumu atbalstam -  MX Latvijas GP 
Pasaules čempionāta vairāku posmu sacensību motokrosā solo motocikliem, Eiropas 
čempionāta motokrosā, Nacionālam kausa un Latvijas čempionātam motokrosā norisei, 
kurus organizē biedrība  “Kristera Serģa motoklubs”, reģistrācijas numurs 40008028418, 
juridiskā adrese “Upeslīči”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV- 4126, un kuru norise 
plānota Ķeguma mototrasē “Zelta Zirgs”, kas atrodas “Oškalnos”, Rembates pagastā, 
Ķeguma novadā, LV-5016.  

Minētais līdzfinansējums apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par 
pašvaldības budžetu 2020.gadam, paredzot finansējumu budžeta tāmē “1084 
Līdzfinansējumi” (EKK 326304 Līdzfinansējums pārējām biedrībām un 
nodibinājumiem), ņemot vērā biedrības “Kristera Serģa motoklubs”, reģ.nr.40008028418,  
2019.gada 7.oktobra iesniegumu (reģistrēts dokumentu vadības sistēmā 21.10.2019. ar 
reģ.Nr.KNP7-1/19/1565) ar lūgumu finansiāli atbalstīt MX Latvijas GP Pasaules 
čempionāta vairāku posmu sacensības motokrosā, biedrībai “Kristera Serģa motoklubs”, 
reģistrācijas numurs 40008028418, juridiskā adrese “Upeslīči”, Priekuļu pagasts, Priekuļu 
novads, LV-4126, un saskaņā ar izpilddirektora 05.11.2019. darba uzdevuma rezolūciju 
2019-REZ-KNP-3854/UZD-1 (reģistrēts dokumentu vadības sistēmā Namejs), ar kuru 
sporta pasākuma līdzfinansēšanas jautājums tika iekļauts pašvaldības budžeta vērtēšanas 
projektā, nosakot biedrības “Kristera Serģa motoklubs” iesnieguma virzību un jautājuma 
izvērtēšanu pieņemamā budžeta ietvaros. 

Ņemot vērā Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5., 6.punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā 
teritorijā, ir tiesīgas finansēt sporta sacensības, kā arī finansēt licencētus sporta 
pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi. Pamatojoties uz 



 
 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 
15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām 
paredz sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 12.pantu, kas 
nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē 
vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī ņemot vērā 05.08.2020. Finanšu 
komitejas atzinumu, 

balsojot ar 10 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Pāvels Kotāns, Imants 
Smirnovs), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu slēgt 
sadarbības līgumu ar līdzfinansējumu 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) 
apmērā, kas tiek slēgts ar biedrību “Kristera Serģa motoklubs”, reģistrācijas numurs 
40008028418, juridiskā adrese “Upeslīči”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-
4126, nodrošinot atbalstu MX Latvijas GP Pasaules čempionāta norisei vairāku 
posmu sacensībās motokrosā Ķeguma mototrasē “Zelta Zirgs”, “Oškalnos”, Rembates 
pagastā, Ķeguma novadā, LV-5016, un atbalstot vairāku sacensību posmu realizāciju: 
“MXGP of Latvia” 8. un 9.augustā;  “MXGP of Riga”, 11. un 12.augustā un “MXGP 
of Ķegums” 15.un 16.augustā. 

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt līdzfinansējuma summas izmaksu 
saskaņā ar apstiprināto Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam un noslēgto 
sadarbības līgumu, līdzfinansējuma summu 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši 
euro) apmērā izmaksājot no apstiprinātā pašvaldības budžeta 2020.gadam budžeta 
tāmē “1084 Līdzfinansējumi” (EKK 326304 Līdzfinansējums pārējām biedrībām un 
nodibinājumiem) paredzētā finansējuma. 

3.  Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes priekšsēdētājam R.Ūzulam,  
Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)                                     R.Ūzuls 
05.08.2020. 
datums 


