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L MUMS 
 

Daugavpilī 

2019. gada 12.decembrī                                                                         Nr.769                                                                             

                                                                                                                       (prot.Nr.38, 15.§)                                                                                                           
              

Par grozījumiem Daugavpils pils tas domes 8.11.2018. l mumā Nr.598 “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 8.11.2018. lēmumu Nr.598 “Par 
atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 “Riska grupas 
jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms - RISK FREE) un 

sadarbības līguma slēgšanu”, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 

5.decembra  atzinumu,  atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, 
A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, 
M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Daugavpils pils tas dome nolemj: 
 

1. Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.novembra lēmuma Nr.598 

“Par atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 “Riska 
grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms - RISK FREE) 

un sadarbības līguma slēgšanu” (turpmāk – Lēmums) 1.pielikumā “Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties 
uz sporta aktivitātēm” apraksts” un izteikt sadaļu „Projekta izmaksas” šādā redakcijā: 
„Kopējās projekta izmaksas: 750 973,98 EUR, (t.sk. ERAF - 638 327,88 EUR) 

Daugavpils daļa (āra trenažieru un elektroniskā tablo iegādei): 30 646.86 EUR, no 

kuriem 

 25 283,66 EUR – ERAF līdzekļi (82,5%) 
 5 363,20 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (17,5%).” 

2. Atļaut biedrībai „Latgales reģiona attīstības aģentūra” reģ.Nr.41503023129 novirzīt 
Daugavpils pilsētas domes veiktā priekšfinansējuma daļu 734,56 EUR apmērā elektroniskā 
tablo iegādes pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu segšanai un noslēgt vienošanos par 
grozījumiem starp Daugavpils pilsētas domi un LRAA 2018.gada 20.novembrī noslēgtajā 

sadarbības līgumā Nr.181120-1. 

 

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

                   jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” apraksts; 
2.Vienošanās par grozījumiem 2018.gada 20.novembra sadarbības līgumā 
Nr.181120-1 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)                                A.Elksniņš                

 



                                                                                                     1.pielikums 

                             Daugavpils pilsētas domes 

                             2019. gada 12.decembra  

                             lēmumam Nr.769 

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu 
sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” apraksts 

 

Projekta 

nosaukums, 

iesnieguma 

numurs: 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts LLI-402 “Riska grupas 

jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms - 

RISK FREE) 

Projekta 

īstenošanas 
laiks: 

Līdz 31.03.2020. 

Projekta 

vadošais 
partneris: 

Latgales plānošanas reģions - atbild par dažāda veida sporta aktivitāšu, 
apmācību, sacensību organizēšanu 

Projekta 

partneri: 

 Latgales reģiona attīstības aģentūra (LV) - sadarbojoties ar 11 

Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, t.sk. ar Daugavpils 
pilsētas pašvaldību, pilnveido sporta inventāru un aprīkojumu katrā 
no pašvaldībām (veic āra trenažieru iepirkuma procedūru, slēdz 
līgumu ar piegādātāju) 

 Visaginas pašvaldības administrācija (LT)  
 Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT) 

Projekta 

mērķis un 
aktivitātes: 

Mērķis: veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska 

grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot 
sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī 
nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, lai 
radītu sporta kultūru šajās teritorijās. 
Projektā ir paredzētas divas galvenās aktivitāšu grupas: 
1. atbalsta sistēmas sociālajai integrācijai caur sportu izveidošana, 
2. sporta pasākumu ieviešana, iesaistot projekta mērķa grupu. 
11 pašvaldībās Latvijā un 2 – Lietuvā tiks pilnveidota un aprīkota publiski 

pieejama sporta infrastruktūra. Detalizēts plāns tiks izstrādāts projekta 
īstenošanas laikā. 
Daugavpils pilsētā ir paredzēts veikt ieguldījumus āra trenažieru 
laukumu aprīkošanā Daugavpils cietoksnī, Jaunajā Forštadtē un 
Esplanādē (vietas izskatītas un apstiprinātas Pilsētbūvniecības un vides 
komisijas sēdē šī gada 12.jūlijā), un elektroniskā tablo uzstādīšanā 
Daugavpils Valsts ģimnāzijā. 
Pašvaldībai sadarbības līguma ietvaros būs jāorganizē dažas sporta 
aktivitātes pēc aprīkojuma uzstādīšanas, piesaistot savus speciālistus un 
iesaistot bērnus un jauniešus (t.sk. riska grupas) kopīgām nodarbībām uz 
uzstādītā aprīkojuma (piesaistīt minimāli 12 cilvēkus uz pasākumu). 
 

Projekta 

izmaksas: 

Kopējās projekta izmaksas: 750 973,98 EUR, (t.sk. ERAF - 638 327,88 

EUR) 

Daugavpils daļa (āra trenažieru un elektroniskā tablo iegādei):  
30 646,86 EUR, no kuriem 

25 283,66 EUR – ERAF līdzekļi (82,5%) 
5 363,20 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (17,5%) 
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Finansēšanas 
avoti: 

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 

finansējums, pašvaldības līdzfinansējums no 2019.gada budžeta 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)        A.Elksniņš 

 


