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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 12.novembrī                                Nr.570/17
(prot. Nr.17, 4.§)

Par projektu “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes
uzlabošanas rīcības programmas 
2020.-2025.gadam izstrāde”

Lai  nodrošinātu  kvalitatīvu  dzīves  vidi  Liepājas  pilsētā  un  izpildītu  Gaisa
piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2019.-2030.gadam noteiktos uzdevumus,
kā arī  sasniegtu Eiropas Parlamenta  un Padomes direktīvas 2008/50/EK par  gaisa
kvalitāti  un tīrāku gaisu  Eiropā noteiktās  gaisa  kvalitātes prasības,  pamatojoties uz
likuma “Par piesārņojumu” 17.panta 21 daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumu  Nr.1290  “Noteikumi  par  gaisa  kvalitāti”  24.punktu  un  Liepājas  pilsētas
attīstības  programmas  2015.-2020.gadam  pielikuma  Nr.2.1  “Rīcību  plāns
2015.-2020.gadam”  RP  (2.1.)  “Videi  draudzīga  pilsētas  apsaimniekošana  un
dzīvesveids” Rīcību 2.1.1.(3) “Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana”,
izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada
5.novembra  lēmumu  (sēdes  protokols  Nr.11)  un  pastāvīgās  Finanšu  komitejas
2020.gada 5.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

N O L E M J :

1.  Apstiprināt  Latvijas  vides  aizsardzības  fonda  finansētā  projekta
Nr.1-08/29/2020 “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas
2020.-2025.gadam izstrāde” (turpmāk arī - Projekts) kopējās izmaksas 88 189,64 EUR
(astoņdesmit  astoņi  tūkstoši  viens  simts  astoņdesmit  deviņi  euro  un  64  centi),  no
kurām: 

1.1.  Latvijas  vides  aizsardzības fonda finansējums 68% jeb 59 653,00 EUR
(piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro);

1.2.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  finansējums  32%  jeb  28  536,64  EUR
(divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 64 centi).

2.  Garantēt  Projekta īstenošanai  nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu 32% apmērā no lēmuma 1.punktā minētajām kopējām attiecināmajām
izmaksām jeb 28 536,64 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro
un 64 centi), sadalījumā pa gadiem:

2.1. 2020.gadā - 14 526,89 EUR;
2.2. 2021.gadā - 14 009,75 EUR.

3.  Garantēt  Projekta īstenošanai  nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
priekšfinansējumu  80%  apmērā  no  lēmuma  1.punktā  minētajām  kopējām
attiecināmajām  izmaksām  jeb  70  551,71  EUR  (septiņdesmit  tūkstoši  pieci  simti
piecdesmit viens euro un 71 cents), sadalījumā pa gadiem:

3.1. 2020.gadā - 50 000,00 EUR;
3.2. 2021.gadā - 20 551,71 EUR.



4.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas  pašvaldības
administrācija” Finanšu pārvaldei plānot Projektam nepieciešamo finansējumu Liepājas
pilsētas pašvaldības budžetā.

5.  Pilnvarot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektoru  parakstīt  visu  ar
projektu  “Liepājas  pilsētas  gaisa  kvalitātes uzlabošanas  rīcības programmas 2020.-
2025.gadam izstrāde” saistīto dokumentāciju.

6.  Liepājas  pilsētas  domes  priekšsēdētāja  vietniekam  pilsētas  attīstības  un
sadarbības jautājumos kontrolēt lēmuma izpildi. 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Domes priekšsēdētāja birojam, Domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas
attīstības  un  sadarbības  jautājumos,  Izpilddirektora  birojam,  Vides,
veselības un sabiedrības līdzdalības daļai,  Attīstības pārvaldei,  Finanšu
pārvaldei, Juridiskajai daļai


