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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 15.oktobrī                                 Nr.516/14
(prot. Nr.14, 16.§)

Par mazo un vidējo komercsabiedrību 
projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumiem 2021.gadam

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 21.panta pirmo daļu,
Komercdarbības  atbalsta  kontroles  likuma  3.panta  pirmo  daļu,  Ministru  kabineta
2018.gada  21.novembra  noteikumiem  Nr.715  "Noteikumi  par  de  minimis  atbalsta
uzskaites  un  piešķiršanas  kārtību  un  de  minimis atbalsta  uzskaites  veidlapu
paraugiem"  un  Liepājas  pilsētas  attīstības  programmas  2015.-2020.gadam
Rīcībpolitiku  (3.1.)  "Pilsētas  ekonomikas  konkurētspējas  uzlabošana  tradicionālajās
nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs" (apstiprināta ar Liepājas pilsētas
domes  2015.gada  22.janvāra  lēmumu  Nr.1),  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. Apstiprināt Liepājas pilsētas domes 2020.gada 15.oktobra noteikumus Nr.3
"Mazo  un  vidējo  komercsabiedrību  projektu  līdzfinansēšanas  konkursa  noteikumi
2021.gadam".

2.  Apstiprināt  Mazo  un  vidējo  komercsabiedrību  projektu  līdzfinansēšanas
konkursa ekspertu komisiju (turpmāk - Ekspertu komisija) šādā sastāvā:

Ekspertu  komisijas  vadītājs  -  Mārtiņš  Ābols,  Liepājas  pilsētas  pašvaldības
iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Attīstības pārvaldes vadītājs,

Ekspertu  komisijas  vadītāja  vietnieks  -  Arnis  Vītols,  Liepājas  pilsētas
pašvaldības  iestādes  "Liepājas  pilsētas  pašvaldības  administrācija"  Attīstības
pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs,

Ekspertu komisijas locekļi:
Dace  Arāja  -  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  "Liepājas  pilsētas

pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas vadītāja;
Inta Šoriņa - SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS"

valdes priekšsēdētāja;
Aija  Saldovere  -  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  "Liepājas  pilsētas

pašvaldības administrācija" Attīstības pārvaldes eksperte nodarbinātības jautājumos,
Ekspertu komisijas sekretāre - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas

pilsētas pašvaldības administrācija" Attīstības pārvaldes sekretāre.



3.  Atzīt  par  spēku  zaudējušu  Liepājas  pilsētas  domes  2020.gada  21.maija
lēmumu Nr.229/8  "Par  mazo  un vidējo  komercsabiedrību  projektu  līdzfinansēšanas
konkursa noteikumiem 2020.gadam".

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

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


