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Daugavpils pilsētas pašvaldība 

K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

info@daugavpils.lv 

 

Informācijai: 

Finanšu ministrija 

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919 

                                                                                     pasts@fm.gov.lv 

 

Vides aizsardzības un reģionālās  

attīstības ministrija 

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494                                                             

  pasts@varam.gov.lv 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919 

cfla@cfla.gov.lv 

 

 

Uzaicinājums iesniegt 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” pirmajā  projektu iesniegumu atlases kārtā Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projekta iesniegumu 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības 

programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 4.punktu un saskaņā ar 2015.gada 5.novembrī 

starp Finanšu ministriju un Daugavpils pilsētas pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) noslēgto 

deleģēšanas līgumu Nr.D-2015/539 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

atlases nodrošināšanu”, Pašvaldība tiek uzaicināta sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projekta iesniegumu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 

nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. 
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 Projekta iesnieguma kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nevar 

pārsniegt Reģionālās attīstības koordinācijas padomes lēmumā Pašvaldībai noteikto Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru. 

 Projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz līdz projekta iesnieguma iesniegšanas beigu 

termiņam, kas norādīts atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika 

grafiks” vienā no norādītiem veidiem: 

1) personīgi Pašvaldības Informācijas birojā - Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 

1.stāvā: 

- pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 18:00 (pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 

13:00), 

- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 (pārtraukums no plkst. 

12:00 līdz plkst. 13:00), un  

- piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00 (pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 

13:00); 

2) nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē adresātam: “Ierobežotai projektu iesniegumu atlasei, 

Daugavpils pilsētas pašvaldība, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401; 

3) elektroniskā dokumenta formātā (projekta iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu): 

- nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: info@daugavpils.lv; 

- iesniedzot personīgi, ierakstītu kompaktdiskā vai kopnes USB saskarnes atmiņas ierīcē 

Pašvaldības Informācijas birojā - Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā; 

4) izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam 

https://ep.esfondi.lv. 

Atlases nolikums un pārējie projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti ir 

pieejami Pašvaldības interneta vietnē https://www.daugavpils.lv/lv/576.  

 

Ar cieņu, 

Daugavpils pilsētas domes eksperts integrētu teritoriālo  

investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai    L.Drozde 

 
 

Kraševska 

20027188 

tatjana.krasevska@daugavpils.lv 
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