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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 15.oktobrī                               Nr.563/14
(prot. Nr.14, 63.§)

Par projektu “Atvērto un ģeotelpisko datu 
platformas “OPEN Liepāja” izveide”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 6.punktu
un 15.panta pirmās daļas 16.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija
noteikumus Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un
sniegšanas  kārtība”,  ar  Ministru  kabineta  2019.gada  26.novembra  rīkojumu  Nr.587
apstiprinātās  Reģionālās  politikas  pamatnostādnes  2021.-2027.gadam,  Liepājas
pilsētas  attīstības  programmas  2015.-2020.gadam  pielikuma  Nr.2.1.  “Rīcību  plāns
2015.-2020.gadam”  Rīcību  1.4.5.  “Atbalstīt  investīcijas  pašvaldības  informāciju  un
komunikāciju  infrastruktūrā  un  veicināt  efektīvāku  e-pārvaldību”,  Rīcību  1.4.7.
“Pilnveidot savstarpējo koordināciju pašvaldības, valsts iestāžu vidū un pēc iespējas
izmantot  vienotas  datu  bāzes”  un  Rīcību  1.4.9.  “Turpināsim  pašvaldības  publisko
pakalpojumu  sistēmas  pilnveidošanu,  ieviešot  “vienas  pieturas”  aģentūras  pieeju”,
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Atbalstīt  projekta  pieteikuma  “Atvērto  un  ģeotelpisko  datu  platformas
“OPEN  Liepāja”  izveide”  sagatavošanu  un  iesniegšanu  Eiropas  infrastruktūras
savienošanas  instrumenta  (Connecting  Europe  Facility),  turpmāk  -  CEF,  Eiropas
telekomunikāciju tīklu nozares aktivitātes Publiskie atvērtie dati ietvaros.

2. Apstiprināt projekta “Atvērto un ģeotelpisko datu platformas “OPEN Liepāja”
izveide”, turpmāk arī - Projekts, kopējās plānotās izmaksas 200 000,00 EUR (divi simti
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas plānotas
200 000,00 EUR, no tām:

2.1. CEF finansējums (75%) - 150 000,00 EUR;
2.2. Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (25%) - 50 000,00 EUR.

3. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu  un  priekšfinansējumu  Projekta  attiecināmo  izmaksu  segšanai
2022.gadā - 110 000,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

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

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

6.  Paredzēt,  ka  gadījumā,  ja  Valsts  kases  aizņēmums netiks  piešķirts  pilnā
projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts Valsts kases



aizdevums,  tiks  finansēta  no  pašvaldības  budžeta  līdzekļiem,  kas  ir  neatkarīgi  no
aizņēmuma Valsts kasē.

7. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācija”  Attīstības  pārvaldei  iekļaut  projektu  “Atvērto  un  ģeotelpisko  datu
platformas  “OPEN  Liepāja”  izveide”  Liepājas  pilsētas  attīstības  programmas
2015.-2020.gadam pielikumā Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam”.

8.  Pilnvarot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektoru  parakstīt  visu  ar
Projektu saistīto dokumentāciju,  tai skaitā Projekta pieteikumu, līgumus par Projekta
ieviešanu,  sadarbības  līgumus,  Projekta  un  tā  izpildi  pamatojošos  dokumentus,
atskaites.

9.  Liepājas  pilsētas  domes  priekšsēdētāja  vietniekam  pilsētas  attīstības  un
sadarbības jautājumos kontrolēt lēmuma izpildi.
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Nosūtāms: Attīstības pārvaldei, Izpilddirektora birojam, Juridiskajai daļai, Iepirkumu
daļai, Informācijas tehnoloģiju daļai, Finanšu pārvaldei


