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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 20.augustā                               Nr.424/12
(prot. Nr.12, 3.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 
2020.gada 21.maija lēmumā Nr.217/8 “Par 
projektu “Piekrasti raksturojošās dabas 
ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai 
Liepājas centra pludmalē””

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 6.punktu
un 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra
noteikumiem  Nr.635  “Darbības  programmas “Izaugsme un  nodarbinātība”  prioritārā
virziena  “Vides  aizsardzības  un  resursu  izmantošanas  efektivitāte”  5.5.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas
“Ieguldījumi  kultūras  un  dabas  mantojuma  attīstībai  nacionālas  nozīmes  attīstības
centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”, Liepājas pilsētas attīstības programmas
2015.-2020.gadam  pielikuma  Nr.2.2  “Investīciju  plāns  2015.-2020.gadam”  projektu
unikālais Nr.Pr_298, pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” Rīcību 2.2.2.
(1.)  “Secīgi  īstenot  Liepājas  pludmales  un  tai  piegulošo  teritoriju  vienota  dizaina
labiekārtojumu, saskaņā ar Liepājas pilsētas pludmales tematisko plānojumu”, Liepājas
pilsētas  domes  Integrētu  teritoriālo  investīciju  projektu  iesniegumu  vērtēšanas
komisijas 2020.gada 6.jūlija lēmumu Nr.8/2.2.36. “Par projekta iesnieguma “Piekrasti
raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana
kultūras  un  tūrisma  pakalpojumu  daudzveidošanai  Liepājas  centra  pludmalē”
(identifikācijas  Nr.5.5.1.0/20/I/003)  apstiprināšanu  ar  nosacījumu”,  izskatot  Liepājas
pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 13.augusta lēmumu
(sēdes  protokols  Nr.8)  un  pastāvīgās  Finanšu  komitejas  2020.gada  13.augusta
lēmumu (sēdes protokols Nr.8), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.217/8 “Par
projektu  “Piekrasti  raksturojošās  dabas  ainavas  publiskās  ārtelpas  attīstības  un
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas
centra pludmalē”” grozījumus un izteikt 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā: 

“2.  Apstiprināt  Projekta  kopējās  izmaksas  1 749 976,23  EUR  (viens  miljons
septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro un 23 centi)
apmērā, no kurām: 

2.1. Projekta attiecināmās izmaksas - 1 466 725,88 EUR, no tām: 
2.1.1.  Eiropas  Reģionālā  attīstības  fonda  finansējums  (85%)  -

1 246 717,00 EUR; 
2.1.2. valsts budžeta dotācija (3,75%) - 55 002,22 EUR; 



2.1.3.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums  (11,25%)  -
165 006,66 EUR; 

2.2. Projekta neattiecināmās izmaksas - 283 250,35 EUR. 

3. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu segšanai 165 006,66 EUR (viens simts
sešdesmit pieci tūkstoši seši euro un 66 centi) apmērā: 

3.1. 2020.gadā - 16 500,66 EUR;
3.2. 2021.gadā - 99 004,00 EUR; 
3.3. 2022.gadā - 49 502,00 EUR. 

4. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu Projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 283 250,35 EUR (divi simti
astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 35 centi) apmērā: 

4.1. 2020.gadā - 28 325,03 EUR;
4.2. 2021.gadā - 169 950,20 EUR; 
4.3. 2022.gadā - 84 975,12 EUR.”.

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Attīstības pārvaldei, Finanšu pārvaldei, Juridiskajai daļai, Izpilddirektora
birojam, Komunālajai pārvaldei


