
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALD ĪBA 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237849, fakss 63237851 

___________________________________________________________________________ 
APSTIPRINĀTS 

ar Dundagas novada domes 
2015.gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr.154 

(prot. Nr.10., 3.§.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 

Grozījumi Dundagas novada domes  
2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”  
 
 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

12.pantu, 43.panta trešo daļu 
 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 
„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 
 
„1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un 
reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti projektu realizēšanai.” 
 
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 
 
„3. Par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 apmērā no 
projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā 8600 euro 
un ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma. Par 
katru nākamo (36 mēnešu periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu  apmērā 
no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā 6900 
euro un ne vairāk kā 20 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma. 
Institūcijām, kuras veic tām deleģētos pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uzdevumus, par katru 
projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu apmērā no projekta realizēšanai 
nepieciešamā līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā 8600 euro un ne vairāk kā 20 procentu apmērā 
no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma.” 
 
3. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 
 
„4. Pašvaldība samazina līdzfinansējuma apmēru par summu, kas paredzēta 
pretendenta/projekta realizētāja administratīvā personāla un vadības atalgojumam.” 
 
4. Izslēgt saistošo noteikumu 7.punktu. 
 



5. Izslēgt saistošo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3.apakšpunktus. 
 

6. Izteikt saistošo noteikumu 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
  
7. „8.5. attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo publiskai personai piederošu nekustamo 
īpašumu, paredzēts pamatlīdzekļu iegādei sabiedriskās darbības nodrošināšanai vai nodrošina 
novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu realizēšanā.” 
 
8. Izteikt saistošo noteikumu 9.2.14.apakšpunktu šādā redakcijā: 
  
„9.2.14. projekta atbalsta intensitāte – finansējuma apmērs un procentuālais sadalījums no 
katra finansējuma avota;” 
 
9. Izslēgt saistošo noteikumu 9.2.15.apakšpunktu. 
 
10. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 
 
„10. Pretendenta iesniegumu izskata un lēmumprojektu Dundagas novada domes 
priekšsēdētājam iesniedz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības 
un plānošanas nodaļa, kas lēmumprojekta sagatavošanā sadarbojas ar citām pašvaldības 
institūcijām un amatpersonām (darbiniekiem).” 
 
11. Aizstāt saistošo noteikumu 15.punktā vārdus „mājas lapā” ar vārdiem „interneta vietnē”. 
 
12. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu jaunā redakcijā (pievienots pielikumā). 
 
 
 
 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 
 
 
 



Pielikums 

 
Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 

(apstiprināti ar Dundagas novada domes  

2011.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.353) 
 
 
 
 
 

Dundagas novada pašvaldībai 

 
 

pretendenta veids  

(biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija vai tās iestāde)  

un nosaukums 

 

 
 
 

 

adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese  
 
 
 
 

 

kontaktpersonas vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, 

faksa numurs, e-pasta adrese 

 

IESNIEGUMS 

 Lūdzu sniegt līdzfinansējumu pielikumā minētā projekta realizēšanai. 
 
Pielikumā: 
1. projekts vai projekta apraksts; 
2. reģistrācijas apliecība; 
3. pilnvarojums pārstāvēt biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai tās 
iestādi; 
4. apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi 
nosacījumi: 
4.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma 
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 
4.2. tam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.  
 
201___.gada ___.______________     

    amats, vārds un uzvārds 

 
Domes priekšsēdētāja        G.Abaja  



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2015.gada 24. septembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.10 
„Grozījumi Dundagas novada domes  

2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 
„ Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Saistošo noteikumu projekts sagatavots, lai mainītu nosacījumus jautājumos, kas saistīti ar 
līdzfinansējuma apmēru, pretendentiem izvirzītajām prasībām un līdzfinansējuma sniegšanas 
kārtību. 
 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
2.1. Dundagas novada dome 2015.gada 27.augusta lēmuma Nr.139 „Par līdzfinansējumu 
Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam projektam - Dundagas jaunās māmiņas manto 
senioru gudrības „Virtuves skolā”” 2.punktā nolēma uzdot līdz 2015.gada septembra Attīstības 
un plānošanas komitejas sēdei sagatavot Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra 
saistošo noteikumu Nr.25 saistošo noteikumu „Par Dundagas novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu” grozījumu projektu. Ņemot vērā minētajā domes sēdē izklāstītos 
viedokļus un ņemot vērā to satura iekļaušanas ietekmi arī uz citiem nosacījumiem, un ņemot 
vērā Attīstības un plānošanas nodaļas un jurista ieteikumus, saistošo noteikumu projektā 
noteiktas vairākas izmaiņas. 
 
2.2.  Par grozījumiem saistošo noteikumu 1.punktā: 
 
2.2.1. izņemts nosacījums, ka biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un to 
iestādēm jābūt reģistrētām Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
Pamatojums: Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā projektus varēs realizēt 
daudz plašāks personu loks; 
 
2.2.2. izņemts nosacījums, ka līdzfinansējuma sniegšanas mērķis ir veicināt valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta pasākumu ieviešanas projektus. Pamatojums: projektus varēs realizēt 
daudz plašākos veidos. 
 
2.3.  Par grozījumiem saistošo noteikumu 2.punktā: 
 
2.3.1. noteikts, ka par pirmo projektu būs uzskatāms katrs projekts, kura līdzfinansēšanai 
iesniegums būs saņemts ne agrāk kā 36 mēnešu laikā pēc pirmā līdzfinansējuma lūguma. 
Pamatojums: iespējams, tiks veicināta dalība projektos; 
 
2.3.2. noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmērs tiek ierobežots ne tikai ar naudas 
summu, bet arī ar noteiktu procentu no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma 
apmēra. Pamatojums: tā kā varēs realizēt ne tikai valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
pasākumu ieviešanas projektus, tad nepieciešams nodrošināties, ka pašvaldības 
līdzfinansējuma apmērs ir saprātīgs attiecībā pret projekta realizēšanai nepieciešamā kopējā 
finansējuma, tas ir, lai nav projekti, kuros pašvaldība, piemēram, finansē 80 procentus, bet pats 
projekts tikai 20 procentus. 
 
 



2.4. Par grozījumiem saistošo noteikumu 4.punktā: tehnisks precizējums, kur tiek pieļauts, ka 
konkrētā brīdī runa ir ne tikai par projekta realizētāju, bet arī pretendentu. 
 
2.5. Par 7.punkta izslēgšanu: minētā punktā ietvertie nosacījumi jau noteikti saistošo 
noteikumu 1.punktā. 
  
2.6. Par 8.1., 8.2. un 8.3.punkta izslēgšanu: atzīti par nebūtiskiem vai tik plašiem, ka nav 
iespējams piemērot. 
 
2.7. Par 8.5.apakšpunktu: kritērijs tiek papildināts ar nosacījumu, ka projekts nodrošina novada 
iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu realizēšanā. 
  
2.8. Par 9.2.14.apakšpunktu: tehnisks precizējums, kurā paredzēts, ka informācija iesniedzama 
gan par finansējuma apmēru, gan par procentuālo sadalījumu  no katra finansējuma avota. 
 
2.9. Par 9.2.15.apakšpunktu: minētā punktā ietvertie nosacījumi jau noteikti saistošo 
noteikumu 9.2.14.apakšpunktā. 
 
2.10. Par 10.punktu: tiek precizēts, kam tiek iesniegts lēmumprojekts par pretendenta 
iesniegumu. 
 
2.11. Par 15.punktu: tehnisks precizējums, kurā nosaka, ka informāciju publicē interneta 
vietnē, nevis mājas lapā. 
 
2.12. Par grozījumiem saistošo noteikumu pielikumā: tehnisks precizējums pielikuma 4.2. 
punktā, kurā lati pārvērsti euro. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 

Neietekmē 
 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 

Nav informācija 
 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 

Nemainās 
 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 

Nav notikušas 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs 

 
 

G.Laicāns 
 


