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Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5 

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

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”  
 
2012.gada 23.februārī 
  Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu 
 
 
 Izdarīt Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu» šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 
 
«Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu.» 
 
2. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 
 
«3. Par pirmo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā Ls 
1000,00) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma, bet par 
katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairāk kā Ls 1000,00) 
apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma.» 
 
3. Izteikt saistošo noteikumu 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
«8.5. attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu 
vai paredzēts pamatlīdzekļu iegādei sabiedriskās darbības nodrošināšanai.» 
 
4. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā: 
 



«11. Pēc domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu un atbalsta pasākuma 
administratora lēmuma par projekta atbalstīšanu pašvaldība slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju 
par atbalstītā projekta līdzfinansēšanu. Līgumā tiek noteikta līdzfinansējuma, atskaišu 
sniegšanas kārtība, atbildība, kā arī citi noteikumi. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt 
paskaidrojumus par projektu un atbalsta saņēmējam ir pienākums tos nekavējoties sniegt.» 
 
5. Izslēgt 17. punktu. 
 
 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2012. gada 23.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.5 
 

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

«Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu» 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

 Tiek precizēti Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 
25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu». 

 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums — tajā kā tiesiskais 
pamatojums vairs nav norādīts likuma «Par pašvaldībām» 12. pants. 
 
Precizēts saistošo noteikumu 3. punkts — tiek precizēts, ka līdzfinansējums piešķirams tikai 
par to daļu, kuru jāiegulda pašam iesniedzējam. 
 
Stilistiski precizēts saistošo noteikumu 8.5. apakšpunkts — pirms vārda «pamatlīdzekļu» 
ievietots vārds «paredzēts». 
 
Precizēts saistošo noteikumu 11. punkts — vārdi «jebkādus paskaidrojumus» aizvietoti ar 
«paskaidrojumus par projektu». 
 
Svītrots saistošo noteikumu 17. punkts — ministrijas ieskatā līgumsoda uzlikšana nav saistošo 
noteikumu, bet civiltiesisko līgumu jautājums. Ministrijas ieskatā nav pamata saistošajos 
noteikumos ietvert normu par līdzfinansējuma atmaksu divkāršā apmērā.  
 
Šeit gan iebilstams, jo, piemēram, Ministru kabineta 1999. gada noteikumu Nr. 20 
«Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi» 28. 
punkts un no tā izrietošais pielikuma 18. punkts nosaka līgumsoda noteikšanas pienākumu. 
Piemērojot šo analoģiju, izdarāms secinājums, ka līgumsods, kaut arī privāto tiesību 
instruments, var būt arī publiskās attiecības regulējošs instruments. Tāpat nav pamata uzskatīt, 
ka Ministru kabinetam ir tiesības noteikt līgumsoda noteikšanas pienākumu, bet domei tāda 
nav. Vēl jo vairāk — vienota līgumsoda noteikšanas kārtība un vienots līgumsoda noteikšanas 
apmērs ir publiska interese. Tomēr, ņemot vērā nepieciešamību saistošos noteikumus pēc 
iespējas ātrāk piemērot un ņemot vērā, ka līgumsoda piemērošana ir iespējama, turpmākās 
diskusijas šajā jautājumā nav nepieciešams turpināt. 

 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 



Budžetā plānoto izdevumu apjoms. 

 
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. 

 
 
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja 
 
 
 


