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Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu  

āra sporta laukuma aprīkojumam un sporta inventāram  

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros 

 

Rugāju novada dome izskatīja Latgales reģiona attīstības aģentūras 2019. gada 11. 

novembra iesniegumu (iereģistrēts ar Nr. 862), ar lūgumu piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 

2019. gada budžeta un ieplānot 2020. gada budžetā, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, āra 

sporta laukuma aprīkojumam un sporta inventāram Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 

projekta RISK FREE ietvaros. 

Latgales reģiona attīstības aģentūra no Rugāju novada pašvaldības 2019. gada budžeta 

lūdz EUR 2141,37 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro un 37 centi), no kuriem 

12,5%, jeb EUR 267,67 (divi simti sešdesmit septiņi euro un 67 centi) ir līdzfinansējums, kas 

nepieciešams sporta inventāra iegādei, Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta RISK 

FREE ietvaros. Kā arī  EUR 2439,36 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 36 centi), 

no kuriem 12,5%, jeb EUR 304,92 (trīs simti četri euro un 92 centi) ir līdzfinansējums, kas 

nepieciešams āra sporta laukuma aprīkojuma piegādes līguma avansa maksājumam, Latvijas-

Lietuvas pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros. Kopsummā no Rugāju novada 

pašvaldības 2019. gada budžeta Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

programmas projekta RISK FREE ietvaros lūdz EUR 4580,73 (četri tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit euro un 73 centi).  

Latgales reģiona attīstības aģentūra, Rugāju novada pašvaldības 2020. gada budžetā 

lūdz ieplānot priekšfinansējumu EUR 9757,44 (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi 

euro un 44 centi) apmērā, no kuriem 12,5%, jeb EUR 927,41 (deviņi simti divdesmit septiņi euro 

un 41 cents) ir līdzfinansējums, kā arī papildus finansējumu aprīkojuma uzstādīšanai EUR 

2516,80 (divi tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro un 80 centi) ampērā, Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros. Kopsummā, Latgales reģiona attīstības 

aģentūra, Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros, Rugāju 

novada pašvaldības 2020. gada budžetā lūdz ieplānot EUR 12 274,24 (divpadsmit tūkstoši divi 

simti septiņdesmit četri euro un 24 centi). 

Ņemot vērā, augstāk minēto un pašvaldības 2019. gada budžetu, un plānojot 2020. gada 

budžetu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un Finanšu komitejas sēdes 

2019. gada 14. novembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta 

Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, 

Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Parakstīt sadarbības līgumu Nr. 191108-1, ar Biedrību “Latgales reģiona attīstības 

aģentūra”, projekta “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-
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2020. gadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta 

aktivitātēm” akronīms RISK FREE īstenošanai, ietvaros. 

2. Piešķirt Latgales reģiona attīstības aģentūras, Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

programmas projektam RISK FREE, no 2019. gada pašvaldības budžeta, priekšfinansējumu un 

līdzfinansējumu EUR 4580,73 (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro un 73 centi) apmērā, 

sporta inventāra iegādei un āra sporta laukuma aprīkojuma piegādes līguma avansa 

maksājumam. 

3. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 

izdevumu sadaļas 09.520. Rugāju sporta centrs. 

4. Ieplānot 2020. gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējum, Latgales 

reģiona attīstības aģentūras, Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektam RISK FREE, 

EUR 12 274,24 (divpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 24 centi) apmērā. 

5. Līdzekļus ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta 

izdevumu sadaļā, 04.940. Pārējie ekonomisko darbību veicinošie pasākumi. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei 

Ilgonai Šaicānei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

25.11.2019.  


