
Liepājas pilsētas dome

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv

LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 17.septembrī                               Nr.463/13
(prot. Nr.13, 1.§)

Par projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās 
drošības uzlabošanai" 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1. un 3.punktu,
15.panta 12.punktu un 21.panta pirmo daļu, Liepājas pilsētas attīstības programmas
2015.-2020.gadam  pielikuma  Nr.2.1.  "Rīcību  plāns  2015.-2020.gadam"  Rīcību
Nr.2.1.9.(2.) "Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības
policijā",  izskatot  Liepājas  pilsētas  domes  pastāvīgās  Pilsētas  attīstības  komitejas
2020.gada  10.septembra  lēmumu  (sēdes  protokols  Nr.9)  un  pastāvīgās  Finanšu
komitejas  2020.gada  10.septembra  lēmumu  (sēdes  protokols  Nr.9),  LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Atbalstīt  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  "Liepājas  pilsētas
Pašvaldības  policija"  dalību  projektā  "Tehnoloģiskās  inovācijas  publiskās  drošības
uzlabošanai"  ("Technological  inovation  for  enhancing  public  security"  (INNOSEC))
Eiropas Komisijas Iekšējā drošības fonda Policijai  programmas Projektu uzsaukuma
aizsardzībai (Internal Security Fund Police) ietvaros.

2.  Apstiprināt  projekta  "Tehnoloģiskās  inovācijas  publiskās  drošības
uzlabošanai"  ("Technological  inovation  for  enhancing  public  security"  (INNOSEC)),
turpmāk arī - Projekts, kopējās izmaksas 400 000,00 EUR (četri simti tūkstoši euro)
apmērā, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas - 400 000,00 EUR, no tām:

2.1.  Iekšējā  drošības  fonda  Policijai  programmas  finansējums  (90%)  -
360 000,00 EUR;

2.2. Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (10%) - 40 000,00 EUR.

3. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu  Projekta  attiecināmo  izmaksu  segšanai  2021.gadā  40  000,00 EUR
(četrdesmit tūkstoši euro) apmērā.

4. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
priekšfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2021.gadā 72 000,00 EUR
(septiņdesmit divi tūkstoši euro) apmērā.

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

6.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  "Liepājas  pilsētas  pašvaldības



administrācija" Finanšu pārvaldei plānot Projektam nepieciešamo finansējumu Liepājas
pilsētas pašvaldības budžetā, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus.

7. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas Pašvaldības
policija"  pēc  Projekta  apstiprināšanas  iesniegt  Investīciju  plāna  izmaiņas  Liepājas
pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Attīstības
pārvaldei  projekta  "Tehnoloģiskās  inovācijas  publiskās  drošības  uzlabošanai"
("Technological  inovation  for  enhancing  public  security"  (INNOSEC))"  iekļaušanai
Liepājas  pilsētas  attīstības  programmas  2015.-2020.gadam  pielikumā  Nr.2.2.
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam".

8. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Liepājas pilsētas Pašvaldības
policija" parakstīt ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju (tai skaitā, bet ne tikai,
Projekta  pieteikumu,  līgumus,  Projektu  un  tā  izpildi  pamatojošos  dokumentus,
atskaites).

9. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Domes  priekšsēdētājam,  Izpilddirektora  birojam,  Attīstības  pārvaldei,
Juridiskajai  daļai,  Finanšu  pārvaldei,  Sabiedrisko  attiecību  un
mārketinga daļai, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai


