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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 19.martā                                   Nr.77/4
(prot. Nr.4, 2.§)

Par projektu "Liepājas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde" 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu un
15.panta  2.punktu,  Publiskas  personas  finanšu  līdzekļu  un  mantas  izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta
noteikumiem  Nr.215  "Noteikumi  par  valsts  atbalsta  piešķiršanu  zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" un Liepājas pilsētas attīstības programmas
2015.-2020.gadam  pielikuma  Nr.2.1.  “Rīcību  plānas  2015.-2020.gadam”  RP  (2.1.)
“Videi  draudzīga  pilsētas  apsaimniekošana  un  dzīvesveids”  Rīcību  2.1.2.(2.)
“Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas aizsardzības plānu”, izskatot Liepājas
pilsētas domes Vides fonda komisijas 2019.gada 31.oktobra lēmumu (sēdes protokols
Nr.3),  pastāvīgās  Pilsētas  attīstības  komitejas  2020.gada  12.marta  lēmumu (sēdes
protokols Nr.3) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 12.marta lēmumu (sēdes
protokols Nr.3), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1. Atbalstīt projekta "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde" (turpmāk - Projekts) iesniegšanu finansējuma saņemšanai atklātas projektu
iesniegumu  atlases  Valsts  atbalsta  pasākumam  zivsaimniecības  attīstībai  no  Zivju
fonda finanšu līdzekļiem ietvaros.

2. Plānot Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9256,50 EUR (deviņi tūkstoši
divi simti piecdesmit seši euro un 50 centi) apmērā, no kurām:

2.1.  Valsts  zivju  fonda  finansējums  85% apmērā  jeb  7868,00  EUR  (septiņi
tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro 00 centi);

2.2. Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 15% apmērā jeb 1388,50 EUR
(viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit astoņi euro 50 centi).

3. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu 15% apmērā no Projekta kopējām izmaksām jeb 1388,50 EUR (viens
tūkstotis trīs simti astoņdesmit astoņi euro 50 centi)  2020.gadā no Liepājas pilsētas
pašvaldības Vides aizsardzības fonda budžeta līdzekļiem.

4. Nodrošināt  priekšfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu segšanai 50%
apmērā no  Projekta  kopējām izmaksām jeb  4628,25 EUR (četri  tūkstoši  seši  simti
divdesmit astoņi euro un 25 centi) 2020.gadā no Liepājas pilsētas pašvaldības Vides
aizsardzības fonda budžeta līdzekļiem.

5.  Pilnvarot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektoru  parakstīt  visu  ar
Projektu  saistīto  dokumentāciju,  tai  skaitā  Projekta  pieteikumu,  līgumu  ar  Lauku
atbalsta dienestu, pakalpojuma līgumu, Projekta un tā izpildi pamatojošos dokumentus,



atskaites.
6.  Liepājas  pilsētas  domes  priekšsēdētāja  vietniekam  pilsētas  attīstības  un

sadarbības jautājumos kontrolēt lēmuma izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                       Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: pašvaldības  izpilddirektora  vietniekam  Didzim  Jēriņam,  Attīstības
pārvaldei, Finanšu pārvaldei, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības
daļai, biedrībai "Liepājas ezeri"


