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Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 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 3.punktu šādā redakcijā: 
 
“3. Par saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktam atbilstošu projektu līdzfinansējums tiek sniegts 
šādā apmērā: 
 

3.1. par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 6000 
euro apmēram, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā 
finansējuma. 

3.2. par katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 4800 euro apmēram, 
bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma.” 
 
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā: 
 
“3.1 Par saistošo noteikumu 8.2.apakšpunktam atbilstošu projektu līdzfinansējums tiek sniegts 
šādā apmērā: 
 

3.11. par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 3000 
euro apmēram, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā 
finansējuma; 

3.2 2. par katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 2400 euro 
apmēram, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā 
finansējuma.” 
 



3. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 
 
“8. Līdzfinansējums tiek sniegts tādu projektu realizēšanai, kuri atbilst kādam no šādiem 
kritērijiem: 
 

8.1. atbilst pašvaldības attīstības programmai un attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo 
publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu (piemēram, pamatlīdzekļu iegāde 
sabiedriskās darbības nodrošināšanai, nodrošina novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu 
pasākumu un aktivitāšu realizēšanā); 

8.2. atbilst pašvaldības attīstības programmai un attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo 
privātpersonai piederošu publiski, brīvi un bez maksas apmeklējamu nekustamo īpašumu 
(piemēram, pamatlīdzekļu iegāde sabiedriskās darbības nodrošināšanai, nodrošina novada 
iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu realizēšanā).” 
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Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2017.gada 25.maija 

 saistošajiem noteikumiem Nr.10 
 

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

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai: 1) grozītu līdzfinansējuma apmēru; 2) 
paplašinātu projektu realizēšanas vietu uzskaitījumu. 
 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Par lietderīgāku šobrīd tiek atzīta vairāku salīdzinoši mazu projektu realizēšana, nevis dažu 
salīdzinoši lielu projektu realizēšana. 
 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Neietekmē, jo kopējais izdevumu apjoms, neatkarīgi no līdzfinansējuma apmēra un projekta 
realizēšanas vietu uzskaitījuma, tiek noteikts pašvaldības budžetā, nevis šajos saistošajos 
noteikumos. 

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

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

 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 
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