3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 671

Priekules novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti
2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta
2. tabula
Konstatējumu daļa

Lēmumu daļa

finansējums (euro)
Nr.
p. k.

projekta nosaukums un mērķis,
projekta
līguma noslēgšanas datums,
īstenošanas no finanšu
no valsts
numurs un līgumslēdzēja
termiņš
instrubudžeta
institūcija
(no–līdz)
menta
1

2

3

4

no pašvaldības
līdzfinansējuma
5

Pēcuzraudzības periods,
kurā pašvaldība
uzņēmusies ar projekta
īstenošanas līgumu
projektā radīto vērtību
uzturēšanu/saglabāšanu
(dd.mm.gg.)

cita būtiska
informācija

6

7

I. Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Projekts: “Badmintona
inventāra iegāde”
1.

Mērķis: Iegādāties badmintona
inventāra komplektus, kas ietver 31.07.2020.- 7228,00
01.07.2021.
viegli uzklājamus un
pārvietojamus badmintona
laukumus,
statīvus, tīklus, bumbiņas un

3892,00

31.12.2025.
(31.12.2026.)

Projekta
uzraudzības
periods sākās
no projekta
pabeigšanas,
ilgst 5 PILNUS
KALENDĀROS
gadus no pirmā
noslēgtā gada

plānotais
nodošanas
nododamā
datums
doku(dd.mm.gg.)
mentācija
__________
pašvaldībai
8

9

cita būtiska
informācija

10

raketes, lai radītu apstākļus un
infrastruktūru šī dinamiskā
sporta veida popularitātes
veicināšanai, iedzīvotāju aktīvai
brīvā laika pavadīšanai, kā arī
radīt priekšnosacījumus šī
sporta veida attīstībai
profesionālā līmenī Priekules
novadā un reģionā kopumā.

pēc pēdējā
maksājuma
pieprasījuma
iesniegšanas
Dienestā un
ilgst līdz 2025.
gada 31.
decembrim.
Līguma
realizācijas
termiņu
pagarinājām,
maksājuma
pieprasījumu
iesniegsim
2021.gada
pirmajā pusē.

Nr.20-02-AL13-A019.220300001
Līgums netiek slēgts.
Biedrība “Liepājas rajona
partnerība”, Lauku atbalsta
dienests (LAD).
Projekts: “Trīspadsmit tūrisma
informācijas zīmju izgatavošana
un uzstādīšana Priekules novada
Virgas pagasta dabas, vēstures
un tūrisma objektos”

2.

Mērķis: Attīstīt jaunu tūrisma
maršrutu Priekules novada Virgas
pagastā, uzstādot 13 jaunas
tūrisma informācijas zīmes,
30.07.2020.1352,00
tādējādi, sekmējot Virgas pagasta 29.01.2021.
ievērojamāko vēstures, dabas un
tūrisma objektu atpazīstamību.
Nr.20-02-AL13-A019.2203000010
Līgums netiek slēgts.
Biedrība “Liepājas rajona
partnerība”, Lauku atbalsta

728,00

Projekta uzraudzības
periods sākās no projekta
pabeigšanas, ilgst 5
PILNUS KALENDĀROS
gadus no pirmā noslēgtā
gada pēc pēdējā
maksājuma pieprasījuma
iesniegšanas Dienestā un
ilgst līdz 2025.gada
31.decembrim.

dienests (LAD).
II. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Projekts: “Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide
deinstucionalizācijas plāna
īstenošanai Priekules novadā”

1.

Mērķis: Izveidot un attīstīt
dienas aprūpes centru (bez
atbalsta aprūpē) un specializēto
darbnīcu sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu sniegšanai
01.01.2020.pilngadīgām personām ar garīga
176166,75 9326,47 21761,78
30.06.2021.
rakstura traucējumiem.

5 gadus pēc projekta
īstenošanas pabeigšanas
(noslēguma maksājuma
saņemšanas)

Nr. 9.3.1.1/19/I/040
Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/040,
21.01.2020., 20.11.2021.
noslēgta vienošanās par
grozījumiem (pagarināts
termiņš no 12 uz 18 mēn.).
Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (CFLA).
Projekts: “Pašvaldību klientu
informācijas pārvaldības
risinājums”
2.

Virsmērķis: Veicināt darbības
programmas “Izaugsme un
nodarbinātība “2.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Nodrošināt

29.05.2018.01.06.2021.

Sadarbības partnerim
deleģēto darbību
īstenošanas termiņš ir
līdz 06.06.2021., kā arī 5
(piecus) gadus pēc
projekta īstenošanas.

publisko datu atkalizmantošanas
pieaugumu un efektīvu
publiskās pārvaldes un privātā
sektora mijiedarbību”
sasniegšanu, veicinot
pašvaldībās izmantoto
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju risinājumu
sadarbspēju.
Nr. 2.2.1.1/17/I/035
Sadarbības partnera līgums
Nr.2.2.7/18/796, 09.08.2018.
Rīgas pilsētas pašvaldības
iestāde, “Rīgas domes
Informācijas tehnoloģiju centrs”.
III. Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Projekts: “Celies, velies, ripo
droši!”

1.

Mērķis: Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pakalpojumiem Priekules
novada iedzīvotājiem, jo īpaši
12.07.201799903.90 17630.10
nabadzības un sociālās
31.12.2023.
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, īstenojot vietēja
mēroga pasākumus.
Nr. 9.2.4.2/16/I/075
Vienošanās Nr.
9.2.4.2/16/I/075, 12.07.2017.

Nav

Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (CFLA).

Projekts: “Kurzeme visiem”

2.

Mērķis: Palielināt Kurzemes
reģionā ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīvesvietā
personām ar invaliditāti un
bērniem.
Nr.9.2.2.1./15/I/004

01.07.2015.31.12.2023.

Nav

Sadarbības līgums Nr.8-5/KVDI/7/16, 22.04.2016.,
vienošanās par grozījumiem
24.05.2019.

Priekules
novada
pašvaldībā līdz
31.12.2020.
sniegti
pakalpojumi
mērķgrupai par
21301,48 EUR.

Kurzemes plānošanas reģions.

Projekts: “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”

3.

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamiem
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs.
Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Projekta
kopējās
izmaksas: 8 290
276 EUR, no
kuriem ESF ir
7046734,60
EUR un
1243541,40
EUR valsts
budžeta
līdzfinansējums
(avots: KPR
tīmekļvietne).

31.12.2021. 41443,74 7313,60

Dokumentu oriģinālus
VIAA, CLLA, EK
uc.kompetentu
institūciju vajadzībām
uzglabā līdz
2024.g.31.decembrim
(līgumā tā rakstīts, bet
pēc lietu nomenklatūras
dokumenti jāglabā līdz
2033.g.31.decembrim)

Projekta
kopējās
izmaksas:
22 280 688EUR,
no kuriem ESF
ir 18 938 584
EUR un 3 342
104 EUR valsts
budžeta
līdzfinansējums
(avots: VIAA

Līgums Nr. 4-8.3.3./27,
07.03.2017.

tīmekļvietne).
Priekules
novada
pašvaldībā līdz
31.12.2020.
sniegti
pakalpojumi
mērķgrupai par
48757,34 EUR.

Valsts izglītības attīstības
aģentūra

Projekts: “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”

4.

Mērķis: Mazināt to izglītojamo
skaitu, kas pārtrauc mācības.
Nr. 8.3.4.0/16/I/001

31.12.2022. 25171,34 4442,00

5 gadus pēc projekta
noslēguma pārskatu
apstiprināšanas.

Līgums Nr. P6-13/17
(31.08.2017.)

Priekules
novada
pašvaldībā līdz
31.12.2020.
sniegti
pakalpojumi
mērķgrupai par
29613,34 EUR.

Izglītības kvalitātes valsts
dienests

5.

Projekts: “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
31.12.2022. 33483,04 5908,77
attīstībai”

Projekta
kopējās
izmaksas:
37 050 528EUR,
no kuriem ESF
ir
31 492 948EUR
un
5 557 580EUR
valsts budžeta
līdzfinansējums
(avots: IKVD
tīmekļvietne).

5 gadus pēc projekta
noslēguma pārskatu
apstiprināšanas.

Projekta
kopējās
izmaksas: 34

Mērķis: Nodrošināt Latvijas
izglītības pakalpojumu
daudzveidību, kas balstīti uz
individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu vispārējās
izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību
sasniegumus.

145 389,41EUR,
no kuriem ESF
ir 29 023 581
EUR un 5
121 808,41 EUR
valsts budžeta
līdzfinansējums
(avots: VISC
tīmekļvietne).

Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Priekules
novada
pašvaldībā līdz
31.12.2020.
sniegti
pakalpojumi
mērķgrupai par
39391,81 EUR.

Līgums Nr. 253.5-06/125
(31.10.2017.)

Valsts izglītības satura centrs

IV. ERASMUS+
Projekts: “Log in Nature”

1.

Mērķis: veidot saikni ar dabu,
organizējot pasākumus, stundas
un dažāda veida aktivitātes ar
01.09.2018.
skolēniem brīvā dabā.
–
26425,00
31.08.2021.
Līgums Nr. 2018-1-PL01KA229-051249, 01.09.2018.
Valsts izglītības attīstības
aģentūra

2.

Projekts: “Mācību mobilitāte
skolu sektorā”

01.06.2019.
–
15751,00
31.05.2021.

Mērķis: piedāvāt skolu
pedagoģiskajam personālam
profesionālās pilnveides iespējas
ārvalstīs, uzlabojot un dažādojot
skolu pedagoģiskā personāla
metodiskās zināšanas un
prasmes un veidojot plašāku
izpratni par izglītības sistēmām
Eiropā
Līgums Nr. 2019-1-LV01KA101-060171, 01.09.2019.
Valsts izglītības attīstības
aģentūra
Projekts: “Mācību mobilitāte
skolu sektorā”.
Mērķis: Pedagoģiskā personāla
kvalifikācijas uzlabošana.

3.

Līgums Nr. 2020-1-LV01KA101-077207

16.11.2020.
–
17315,00
15.11.2021.

Valsts izglītības attīstības
aģentūra
V. NORD+
Projekts: “MOBILITY – Class
exchange”
1.

08/2019 –
Mērķis: Uzzināt par Islandes un
07/2020,
Latvijas kultūru, dabu un
15160,00
pagarināts
vēsturi. Nodibināt draudzīgas
līdz 2021.g.
attiecības starp Islandes un
Latvijas skolēniem klašu
apmaiņas programmā.

Kopējās
projekta
izmaksas
37415,00 EUR.

Līgums Nr. NPJR-2019/10214
The Elementary School in
Eskufjordur (IS), Sigrun
Traustadottir

Apstiprināts ar Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 25. februāra lēmumu Nr. 105.
Domes priekšsēdētājs

Vija Jablonska
(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

(datums*)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

