
 

 
  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941 

e-pasts: info@daugavpils.lv   www.daugavpils.lv 

 

 

LĒMUMS 

 

Daugavpilī 

 

2016.gada 11.augustā                             Nr.406   

         (prot.Nr.17, 8.§) 
 

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos  

Nr.1 “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi” 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2016.gada 4.augusta sēdes protokolu 

Nr.11, Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2016.gada 

4.augusta sēdes protokolu Nr.15, atklāti balsojot: PAR – 13 (V.Borisjonoks, J.Dukšinskis, 

P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, N.Petrova, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, 

A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.20 

apstiprinātajos Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra noteikumos Nr.1 

“Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi” šādus grozījumus: 

1. izteikt noteikumu 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3. līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu 

īsteno no cita fonda līdzekļiem, bet tā realizācijai nepieciešams Sabiedriskās organizācijas 

līdzfinansējums.” 

 

2. izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Sabiedriskā organizācija var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 

projektam, kas ir Eiropas Savienības vai cita fonda atbalstīts, un tā realizācijai 

nepieciešams Sabiedriskās organizācijas līdzfinansējums vai attiecīgās pašvaldības 

līdzfinansējums, atbilstoši konkrētā fonda nosacījumiem, ievērojot, ka: 
12.1. Sabiedriskās organizācijas projekta aktivitātēm jānotiek Daugavpils pilsētas 

pašvaldības teritorijā un to ieguvējiem jābūt pašvaldības iedzīvotājiem; 

12.2. pieteikums, kas sagatavots atbilstoši noteikumu 5.pielikumam, un Sabiedriskās 

organizācijas projekta īstenošanas finansējuma līguma apliecināta kopija, kurā minēts precīzs 

projekta nosaukums, norises laiks, vieta, finansējuma avots un apjoms, jāiesniedz Domē ne 

vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.decembrim; 

12.3. pieprasītā līdzfinansējuma apmērs kārtējā gada laikā nevar būt lielāks par 3000 

euro un pārsniegt 15 % no kopējām projekta izmaksām; 

12.4. viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas Domē ir jāiesniedz atskaite, kas 

sagatavota atbilstoši noteikumu 6.pielikumam; 

12.5. par prioritāri atbalstāmiem projektiem tiks uzskatīti tie, kurus finansē no Eiropas 

Savienības fondiem.” 
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3. 6.pielikumā aizstāt vārdus “Pašvaldības finansējuma izlietojums” ar vārdiem 

“Projekta finansējuma izlietojums dalījumā pa finansējuma avotiem”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)                        J.Lāčplēsis 

 


