
                                                       

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2014 
    

                                                                                  apstiprināti ar Alūksnes novada domes

      23.10.2014. lēmumu Nr.386 

  (protokols Nr.19, 4.punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski 

nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un  

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta pirmo daļu 

 

 Izdarīt Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 “Par 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 

(pasākumiem)” šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot nosaukumā un visā tekstā vārdu ar iekavām “(pasākumiem)”. 

 

2. 1.6.punktā: 

izteikt 1.6.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.6.4. būvdarbiem, remontiem privātīpašumā, izņemot vides sakārtošanu objektiem, kuru 

īpašnieki nodrošina to publisku pieejamību”; 

papildināt 1.6.5. apakšpunktu aiz vārda “balvām” ar vārdu “ziediem”; 

papildināt ar 1.6.11. un 1.6.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.6.11. saviesīgam pasākumam; 

  1.6.12. projektam, kura mērķis nav vērsts uz paliekošu rezultātu”. 

 

3. Papildināt 1.7.1. apakšpunktu aiz vārda „izlietojumu” ar vārdiem „nav sasniedzis projekta 

mērķi”. 

 

4. Izteikt 1.9.punktu šādā redakcijā:  

“1.9. pašvaldības līdzfinansējums vienam pretendentam ir: 

1.9.1.ne vairāk kā 10% no projekta koptāmes, bet vienā budžeta gadā ne vairāk kā 1000 euro, ja 

projektam tiek piesaistīts līdzfinansējums no Eiropas Savienības vai citiem fondiem 

(nodibinājumiem); 

1.9.2. citos gadījumos – ne vairāk kā 50% no projekta koptāmes, bet vienā budžeta gadā ne 

vairāk kā 600 euro”. 

 

5. Svītrot 1.11.punktu. 

 

6. Izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā: 

„2.2. Pieteikuma dokumenti sastāv no aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1), 

tāmes (pielikums Nr.2) un aizpildītas Ministru kabineta  2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.313 

“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu 

paraugiem” 1.pielikuma “Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu” veidlapas”. 

 

7. Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā: 

“3.2. Pieteikumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem, ja pretendents plāno 

piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas Savienības vai citiem fondiem (nodibinājumiem), izskata 
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viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas. Pārējie pieteikumi tiek 

skatīti divas reizes gadā – martā (kas saņemti līdz februāra 25.datumam) un septembrī (kas 

saņemti līdz augusta 25.datumam)”. 

 

 

Pielikums Nr.1 

Alūksnes novada domes 23.10.2014.  

Saistošajiem noteikumiem Nr.23/2014 

„Grozījumi Alūksnes novada domes  

2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos  

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības  

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski  

nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)” 

 

Projekta pieteikuma veidlapa 
 

1. PROJEKTA PIETEICĒJS  
 

 

PRETENDENTA  NOSAUKUMS  

Pretendenta reģistrācijas Nr.  

Norēķinu rekvizīti  

PRETENDENTA  

PARAKSTTIESĪGĀ PERSONA 

(vārds, uzvārds) 

 

amats  

PRETENDENTA 

JURIDISKĀ ADRESE 

 
LV-  

PRETENDENTA  

FAKTISKĀ ADRESE 
a izp i ld ī t  t i ka i ,  ja  a drese  

a tš ķi ra s  no  reģ i s trē tā s   

a dreses  

 
LV-  

 

Tālrunis   Fakss  E-

pasts 

 

      
         

  Datums Mēnesis Gads  Datums Mēnesis Gads 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS 

TERMIŅI 

no    līdz    

   

PIEPRASĪTAIS 

LĪDZFINANSĒJUMS NO 

PAŠVALDĪBAS 

EUR  

 

 

PROJEKTA JOMA 

(SASKAŅĀ AR SAISTOŠO  

NOTEIKUMU 1.4. PUNKTU) 
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2. PROJEKTA NOSAUKUMS 

 

            

 

 

 

3. PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS 

 

 

 

 

 

4. PROJEKTA MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

 

 

 

5. PROJEKTA AKTIVITĀTES 

 

 

 

 

6. PROJEKTA MĒRĶAUDITORIJA 

 

 

 

 

7. PROJEKTA PAREDZAMIE REZULTĀTI 

 

 

 

 

8. PROJEKTA PUBLICITĀTES PASĀKUMI 

 

 

 

 

9. INFORMĀCIJA PAR REALIZĒTAJĀM AKTIVITĀTĒM PĒDĒJOS 2 GADOS 

 

 

 
10. CITA INFORMĀCIJA, KO PRETENDENTS UZSKATA PAR BŪTISKU 

 

 

 

     

Datums Mēnesis Gads  Projekta pieteicēja  paraksts 
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Pielikums Nr.2 

Alūksnes novada domes 23.10.2014.  

Saistošajiem noteikumiem Nr.23/2014 

„Grozījumi Alūksnes novada domes  

2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos  

Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības  

līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski  

nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)” 

 

 

Projekta (projekta nosaukums) tāme 

 

Nr.p.k. Izdevumu pozīcija Summa Pretendenta 

ieguldījums 

 (EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

 (EUR) 

     

     

     

 Kopā:    

  100%                 %                       % 

 

 

 

Pretendenta paraksttiesīgās personas                                Paraksts                               Vārds, Uzvārds 

amata nosaukums       

 

 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta Nr.../2014  

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos  

noteikumos Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai papildinātu to personu 

loku, kuras ir tiesīgas pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 

sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai. Saistošajos noteikumos 

mainīts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, kā arī projekta pieteikuma 

iesniegšanas termiņi. Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiks 

konkretizēts pašvaldības atbalstāmo projektu mērķis, pastiprinot to 

publisko nozīmību un paliekošus rezultātus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk pašvaldības līdzfinansējumu 

pretendents varēs saņemt arī tad, ja piesaistīs līdzfinansējumu no 

Eiropas Savienības vai citiem fondiem (nodibinājumiem). 

Saistošie noteikumi paredzēs, ka pašvaldības līdzfinansējums projekta 

realizācijai būs:  

ne vairāk kā 10% no projekta koptāmes, bet ne vairāk kā 1000 euro, ja 

projektam tiek piesaistīts līdzfinansējums no Eiropas Savienības vai 

citiem fondiem (nodibinājumiem); 

citos gadījumos – ne vairāk kā 50% no projekta koptāmes, bet ne 

vairāk kā 600 euro. 

Ar saistošajiem noteikumiem tiks vienkāršota dokumentu iesniegšana 
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aizpildītu veidlapu veidā. 

Paredzēts, ka pieteikumi, kas saistīti ar līdzfinansējuma piešķiršanu 

projektiem, ja pretendents plāno piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas 

Savienības vai citiem fondiem (nodibinājumiem), tiks izskatīti viena 

mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas, 

savukārt pārējie pieteikumi tiks skatīti divas reizes gadā – martā (kas 

saņemti līdz februāra 25.datumam) un septembrī (kas saņemti līdz 

augusta 25.datumam). 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Saistošie noteikumi budžetu neietekmēs, jo to izpilde tiks nodrošināta 

līdzšinējā apmērā. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu piemērošana, 

var vērsties Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

 


