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Ar Dundagas novada Domes 
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Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 28.augusta 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 

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

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 
 
2014.gada 28.augustā 

  Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 
Izdarīt Dundagas novada domes 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 pirmo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā EUR 
8600,00) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet par 
katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairāk kā EUR 
6900,00) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma. 
Biedrībām, kuras veic tām deleģētos pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uzdevumus, par katru 
nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā EUR 8600,00) 
apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma.” 
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Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2014.gada 28.augusta 

 saistošajiem noteikumiem Nr.9 

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

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Grozīts saistošo noteikumu 3. punkts – tiek papildināts ar nosacījumu, ka biedrībām, kuras 
veic tām deleģētos pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uzdevumus, par katru nākamo projektu 
līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā EUR 8600,00) apmērā no projekta 
realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma. 
 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētās biedrības ir bezpeļņas organizācijas, kas 
projektus realizē sabiedriskā kārtā. Tām biedrībām, kuras veic deleģētos pašvaldībai 
piekrītošos pārvaldes uzdevumus un sniedz projektus uz nākamām atlases kārtām, par katru 
nākamo projektu līdzfinansējums būtu sniedzams 100 procentu apmērā no projekta 
realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Palielinās nepieciešamais līdzfinansējuma apmērs. 
 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Nav informācijas. 
 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Nav ietekmes. 
 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
Nav notikušas. 
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