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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 15.oktobrī                              Nr.503/14
(prot. Nr.14, 3.§)

Par projektu “Vajadzībās balstīta izglītība un 
pētījumi sabiedrības drošībā” 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3.punktu,
15.panta 12.punktu un 21.panta pirmo daļu, Liepājas pilsētas attīstības programmas
2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” Rīcību Nr.2.1.9.
(3.)  “Regulāri  organizēt  darbinieku  profesionālo  pilnveidošanu  Liepājas  pilsētas
Pašvaldības policijā” un Eiropas Savienības programmu izglītības, mācību, jaunatnes
un  sporta  jomā 2014.-2020.gadam  (ERASMUS+),  izskatot  Liepājas  pilsētas  domes
pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 8.oktobra lēmumu (sēdes protokols
Nr.10) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 8.oktobra lēmumu (sēdes protokols
Nr.10), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Atbalstīt  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas
Pašvaldības  policija”  dalību  projektā  “Vajadzībās  balstīta  izglītība  un  pētījumi
sabiedrības drošībā” (“The Needs-based education and studies in societal  security”
(NEEDS))  Eiropas  Savienības  programmas izglītības,  mācību,  jaunatnes  un  sporta
jomā 2014.-2020.gadam (ERASMUS+) ietvaros.

2.  Apstiprināt  projekta  “Vajadzībās  balstīta  izglītība  un  pētījumi  sabiedrības
drošībā”  (“The  Needs-based  education  and  studies  in  societal  security”  (NEEDS)),
turpmāk arī - Projekts, kopējās izmaksas 42 223,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši divi
simti  divdesmit  trīs  euro  un  00  centi)  apmērā,  no  kurām  Eiropas  Savienības
programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā (ERASMUS+) finansējums
(100%) - 42 223,00 EUR.

3. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
priekšfinansējumu 20% apmērā attiecināmo izmaksu segšanai 8 444,60 EUR (astoņi
tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 60 centi) 2020.gadā.

4.  Noteikt,  ka  Projekta  īstenošanai  nepieciešamais  Liepājas  pilsētas
pašvaldības priekšfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem.

6.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas  pašvaldības
administrācija” Finanšu pārvaldei plānot Projektam nepieciešamo finansējumu Liepājas
pilsētas pašvaldības budžetā, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus.

7. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācija”  Attīstības  pārvaldei  iekļaut  projektu  “Vajadzībās  balstīta  izglītība  un
pētījumi  sabiedrības  drošībā”  (“The  Needs-based  education  and studies  in  societal
security”  (NEEDS))  Liepājas  pilsētas  attīstības  programmas  2015.-2020.gadam
pielikumā Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam”.



8. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Pašvaldības
policija” parakstīt ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju (tai skaitā, bet ne tikai,
Projekta  pieteikumu,  līgumus,  Projektu  un  tā  izpildi  pamatojošos  dokumentus,
atskaites).

9. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Domes  priekšsēdētājam,  Izpilddirektora  birojam,  Attīstības  pārvaldei,
Juridiskajai daļai, Finanšu pārvaldei, Sabiedrisko attiecību un mārketinga
daļai, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai


