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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 18.jūnijā                              Nr.341/9
(prot. Nr.9, 67.§)

Par grozījumiem 2020.gada 20.februāra
lēmumā Nr.37/3 "Par projektu "Uzņēmējdarbības 
vides attīstība Liepājā, 3.kārta" (Skolas iela)"

Pamatojoties uz likuma "Par  pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu un
15.panta  pirmās  daļas  1.  un  2.punktu,  Ministru  kabineta  2015.gada  13.oktobra
noteikumiem  Nr.593  "Darbības  programmas  "Izaugsme  un  nodarbinātība"
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt  privāto investīciju apjomu reģionos,  veicot
ieguldījumus  uzņēmējdarbības  attīstībai  atbilstoši  pašvaldību  attīstības  programmās
noteiktajai  teritoriju  ekonomiskajai  specializācijai  un  balstoties  uz  vietējo  uzņēmēju
vajadzībām"  īstenošanas  noteikumi",  Liepājas  pilsētas  attīstības  programmas
2015.-2020.gadam  pielikuma  Nr.2.2.  "Investīciju  plāns  2015.-2020.gadam"  projektu
unikālais  Nr.Pr_167  "Uzņēmējdarbības  vides  attīstība  Liepājā,  3.kārta",  pielikuma
Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" Rīcību 3.1.4.(1) "Atbalstīt industriālo teritoriju
attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūras izbūvi,
tai  skaitā  revitalizēt  bijušās  industriālās  teritorijas  un  citas  degradētas  teritorijas",
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

Izdarīt  Liepājas  pilsētas  domes  2020.gada 20.februāra lēmumā  Nr.37/3  "Par
projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3.kārta" (Skolas iela)" grozījumus,
izsakot 2.-4.punktu šādā redakcijā:   

"2.  Apstiprināt  projekta  "Uzņēmējdarbības  vides  attīstība  Liepājā,  3.kārta"
(Skolas iela), turpmāk - Projekts, kopējās izmaksas 1 876 125,49 EUR (viens miljons
astoņi simti septiņdesmit  seši tūkstoši  viens simts divdesmit pieci  euro un 49 centi)
apmērā, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 876 125,49 EUR, no tām:

2.1.  Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonda  finansējums  (85%)  -
1 594 706,67 EUR;

2.2. valsts budžeta dotācija (3,75%) - 70 354,71 EUR;
2.3. Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) - 211 064,11 EUR.

3. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu Projekta  attiecināmo izmaksu segšanai  211 064,11 EUR (divi  simti
vienpadsmit tūkstoši sešdesmit četri euro un 11 centi) apmērā: 

3.1. 2020.gadā - 20 435,18 EUR;
3.2. 2021.gadā - 108 930,82 EUR;
3.3. 2022.gadā - 81 698,11 EUR.

4. Nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības
priekšfinansējumu,  ņemot  vērā  avansa  maksājumu,  Projekta  attiecināmo  izmaksu



segšanai 2022.gadā 229 825,38 EUR (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit pieci euro un 38 centi) apmērā.".
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Attīstības pārvaldei, Finanšu pārvaldei, Juridiskajai daļai


