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2018.gada 8.novembrī        Nr.598 

(prot.Nr.31,    10.§) 
   

Par atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 

“Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitāt m”      
(akronīms - RISK FREE) un sadarbības līguma sl gšanu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas 2018.gada 
1.novembra sēdes protokolu Nr.16, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 
1.novembra sēdes protokolu Nr.31, atklāti balsojot: PAR – 12 (J.Dukšinskis, R.Eigims, 
A.Elksniņš, A.Gržibovskis, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 
I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils 

pils tas dome nolemj: 
1. Atbalstīt un piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 

“Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” īstenošanā. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru par projekta 

īstenošanu. 
3. Ieplānot 2019.gada pašvaldības budžetā līdzekļus projekta finansējumam      

26 449,39 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi eiro trīsdesmit deviņi 
centi) apmērā, tajā skaitā līdzfinansējumam 4 628,64 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit 

astoņi eiro sešdesmit četri centi) apmērā un priekšfinansējumam 21 820,75 EUR (divdesmit 

viens tūkstotis astoņi simti divdesmit eiro septiņdesmit pieci centi) apmērā, kā arī segt 
Latgales reģiona attīstības aģentūrai trenažieru uzstādīšanu 1 548,80 EUR (viens tūkstotis 
pieci simti četrdesmit astoņi eiro astoņdesmit centi) apmērā un vingrošanas aprīkojuma 
uzstādīšanu 5 808,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti astoņi eiro nulle centi) apmērā.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietniekam A.Zdanovskim. 

 

Pielikumā: 1. Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas 

jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” apraksts. 

2. Sadarbības līguma projekts. 

3. Finansējuma pieprasījums no Latgales reģiona Attīstības aģentūras. 

4. Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdes izraksts un prezentācija. 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                       R.Eigims 






