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LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                  Nr.3/2 
                                 (prot. Nr.2, 2.§) 

Nr.233             
 

 

Par Jaunatnes lietu komisijas sastāvu  
un nolikumu 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošo noteikumu Nr.14 “LIEPĀJAS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 6. un 7.punktu, izskatot Ances Mednes-
Strazdas 2020.gada 16.janvāra iesniegumu, Ingas Laugales 2020.gada 16.janvāra 
iesniegumu, Lindas Ulānes 2020.gada 16.janvāra iesniegumu, Aelitas Jankovskas 
2020.gada 16.janvāra iesniegumu, Marijas Timčenko 2020.gada 16.janvāra iesniegumu, 
Gvido Šalma 2020.gada 16.janvāra iesniegumu, Annas Vērdiņas 2020.gada 16.janvāra 
iesniegumu un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOME 

 

N O L E M J : 
 

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.372 “Par 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju 
sastāviem” grozījumu, papildinot ar 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“1.4. Liepājas pilsētas domes Jaunatnes lietu komisiju 9 locekļu sastāvā: 
Jānis Vilnītis - komisijas priekšsēdētājs; 
Gunārs Ansiņš; 
Aelita Jankovska; 
Inga Laugale; 
Ance Medne-Strazda; 
Gvido Šalms; 
Marija Timčenko; 
Linda Ulāne; 
Anna Vērdiņa.”. 
 

      2. Apstiprināt Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra nolikumu Nr.1 
“Liepājas pilsētas domes Jaunatnes lietu komisijas nolikums”. 

 

      3. Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas domes 2014.gada 27.februāra 
lēmumu Nr.62 “Par Liepājas pilsētas Domes Jaunatnes lietu komisijas nolikumu”. 

 

 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Domes priekšsēdētāja birojam, Finanšu pārvaldes Pašvaldības budžeta 
uzskaites daļai, Administratīvajai daļai, Jaunatnes lietu komisijas 
locekļiem  
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Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                          Nr.4/2 
                                         (prot. Nr.2, 3.§) 

Nr.233             
 

Par grozījumiem Nevalstisko organizāciju  
projektu līdzfinansēšanas konkursa  
nolikumā 
 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmo daļu,  

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību 
plāns 2015.-2020.gadam” rīcību Nr.1.2.3.(4) “Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību 
sociālo jautājumu risināšanā”, izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās 
Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOME 

 

N O L E M J : 
 

Apstiprināt Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra nolikumu Nr.2 
“Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra nolikumā Nr.6 “Nevalstisko 
organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums””. 

 
 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: 
 

Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas sabiedrības 
pārvaldes speciālistei B.Dreižei, Finanšu pārvaldei, Sabiedrisko 
attiecību un mārketinga daļai, Nevalstisko organizāciju projektu 
līdzfinansēšanas konkursa komisijai 
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Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                    Nr.5/2 
                                  (prot. Nr.2, 4.§) 

Nr.233             
 

Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra  
nolikumā Nr.4 “Liepājas pilsētas domes  
Vides aizsardzības fonda komisijas  
nolikums” 
 
 

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta otro daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta otro daļu un 61.panta pirmo daļu, Liepājas pilsētas domes 
2017.gada 17.augusta saistošo noteikumu Nr.14 “LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
NOLIKUMS” 7.punktu un izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 
2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
Apstiprināt Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra nolikumu Nr.3 

“Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra nolikumā Nr.4 “Liepājas 
pilsētas domes Vides aizsardzības fonda komisijas nolikums””. 
 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 

Nosūtāms:  
 

Izpilddirektora birojam, Finanšu pārvaldei, komisijas locekļiem 
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LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                   Nr.6/2 
(prot. Nr.2, 5.§) 

Nr.233             
 

 

Par “Zinātnes un izglītības inovāciju centrs”  
darbības stratēģijas apstiprināšanu 
 
 

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” Rīcību 1.1.2.(1.) “Īstenot aktuālo 
prasmju apgūšanu un pielietošanu (digitālo, radošo, inženierzinātnisko utml.) Liepājas 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem”, pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns               
2015.-2020.gadam” projektu unikālais Nr.Pr_34, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra lēmumu Nr.375 “Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes 
“Inovāciju centri” īstenošanas projektu “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā””, kura 
1.punkts nosaka, ka tiek atbalstīta projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” 
sagatavošana un iesniegšana projektu iesniegumu atlasē, nepieciešams apstiprināt 
Zinātnes un izglītības inovāciju centra darbības stratēģiju, izskatot Liepājas pilsētas 
domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.1) un pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
Apstiprināt “Zinātnes un izglītības inovāciju centrs” darbības stratēģiju 

(pielikumā), lai iesniegtu projekta iesniegumu un piedalītos atlasē. 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS           Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Attīstības pārvaldei, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei 
 

 
  



LĒMUMA Nr. 6/2 PIELIKUMS 
 

Stratēģijas 
 plāns 

 
Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centrs 

 

1. Vispārīga informācija 
 

1.1. Tēma - "Daba un ūdens" 

 
Liepāja ir trešā lielākā pilsēta Latvijas Republikā ar iedzīvotāju kopskaitu 69 000. 

Liepājas ekosistēmā būtisku ekoloģisko lomu spēlē trīs ūdenskrātuves - Baltijas jūra, 

Liepājas ezers un Tosmares ezers, kas ir arī programmas NATURA 2000" 

aizsargājamās vietas. Liepājas ezers (platība 37,15 km2) ir lagūnas tipa ezers ar 

zemiem, purvainiem krastiem un tipiskām purvainiem ūdeņiem tipiskām faunas sugām. 

Dabas liegums "Liepājas ezers" 2004. gadā tika iekļauts programmas "NATURA 2000" 

Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā kā ornitoloģiskais liegums ligzdojošo un 

gājputnu aizsardzībai. Attiecībā uz Liepājas ezeru ir izstrādāts un apstiprināts dabas 

aizsardzības plāns, kas nosaka tā pārvaldības pasākumus un ir pamats finansējuma 

piesaistei šo pasākumu īstenošanai. 

Liepājas ezerā pastāv daudzveidīga ekosistēma, retas un aizsargājamas augu, putnu 

un dzīvnieku sugas. Liepājas pašvaldība (tālāk tekstā - Pašvaldība) ir uzsākusi 

Liepājas ezera dabas resursu izpēti un pētīšanu, kā arī ir uzsākts darbs pie ezera 

teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas. Ezerā ir uzbūvēti divi putnu vērošanas 

torņi un dabas takas, labi aprīkotas vietas aktīvai atpūtai ģimenēm ar bērniem. 

Ir uzsākts darbs pie Liepājā pieejamo dabas resursu apzināšanas un mērķtiecīgas 

izmantošanas. 

Liepāja ir labi pazīstama arī tajā tik bieži novērojamā vēja dēļ, kas ir viens no Liepājas 

simboliem. 

 
1.2. Zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas, kā arī  dabas 

priekšmetu jomas Liepājas izglītības sistēmā 

 
Liepājas izglītības sistēmā notiek padziļināts zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu 

un matemātikas (tālāk tekstā - STEM) un vides priekšmetu pētījums, kas ietver arī 

studentu pētniecisko un radošo darbību. Liepājā ir atsevišķas izglītības iestādes, kas 

ir saņēmušas EKO skolas sertifikātus un sniedz studentiem padziļinātas zināšanas 

par dabas procesiem. Pašvaldība sadarbībā ar Liepājas Zinātnes un izglītības 

inovāciju centru, Liepājas Universitāti, Liepājas Bērnu un jauniešu centru mērķtiecīgi 

atbalsta organizētās ZTIM un vides priekšmetu aktivitātes. 

Zinātnes centrs (no 2019. gada maija centra nosaukums ir Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrs) (tālāk tekstā - Centrs) Liepājā darbojas jau trīs gadus, piedāvājot 

studentiem izstādes, nodarbības un nometnes, kā arī mācību vizītes reģionālajās 

skolās. Centra aktivitātes ir ļoti pieprasītas un tiek attiecīgi arī īstenotas. Pašvaldība 

atbalsta Centru ar telpām, pieejamo ekspozīciju materiālu un finansiālo atbalstu 

nometņu organizēšanai. 



 

1.3. Plānotais projekts 

 
Projekta mērķis ir saistīts ar tematiski orientēta zinātnes centra attīstīšanu, kas 

specifiski proponē STEM karjeras, veidojot spēcīgas partnerības starp izglītības, 

pētniecības un rūpniecības nozaru ieinteresētajām pusēm Latvijas Republikā un 

Norvēģijas Karalistē. Liepājas pilsētas attīstības programmā 2015.-2020. gadam 

paredzēta "Zinātnes un izglītības inovāciju centra" attīstība. 

 

Projekts paredz attīstību divos virzienos (un vietās): 
 

1.3.1. Darbs pie jaunizveidojamās "Dabas mājas" ar peldošu pētījumu 

platformu/nodarbību klases telpu Liepājas ezerā (Pielikums Nr.1); 

1.3.2. Darbs pie darbnīcas "Makerspace" 

pilsētas centrā, Autoru ielā  (Pielikums Nr.2). 

 
"Dabas māju" paredzēts izbūvēt, lai nodrošinātu pieeju radošām aktivitātēm atklātā 

vidē. Jaunā infrastruktūra dos iespēju izpētīt un nodrošināt dažādas izglītojošas 

nometnes bērniem, radošās darbnīcas un EKO nodarbības. 

Objekts tiks uzstādīts, izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

finansējumu. Konstrukcijai ir izstrādāts tehniskais projekts, un ar šo finansējumu tiks 

uzbūvēta infrastruktūra. Tajā atradīsies "Zinātnes un izglītības inovāciju centra" 

izstādes, liekot uzsvaru uz vides un dabas procesiem, izceļot vietējo dabas resursu 

unikalitāti un neaizstājamību. 

Izstāde un "Dabas mājas" radošās aktivitātes mudinās piedalīties pētniecībā un dabas 

izziņas procesos. Daļu no eksponātiem studenti izgatavos paši ar zinātniskā mentora 

atbalstu, tādējādi izceļot bērnu veikumu un talantus. "Dabas māja" tiks veidota kā 

"magnēts" bērniem, kas piesaista ar savu unikalitāti. 

Lai veicinātu atbilstošus apstākļus minētajam aspektam, dabas mājā tiks izmantoti 

dažādi dabas elementi. Ar akvabotānisko ierīču palīdzību tiks pētīti iespējamie Latvijā 

sastopamo dažādu ekosistēmu simbiozes apstākļi, un atrašanās vieta ļaus pētīt 

atradumus ar novērojumiem dabā. 

Neatņemama "Dabas mājas" daļa būs peldošā klase -  platforma, kas tiks izveidota 

kā inovatīvs objekts dabiskajā vidē, ļaujot izpētīt ezerā notiekošos dabiskos procesus. 

Paredzēta norvēģu partneru un citu Latvijas zinātnes centru iesaistīšana visās "Dabas 

mājas" reālajās aktivitātēs, kas apmācāmajiem būs aktuālas un interesantas gan 

teorētiskajās studijās, gan praktiskajā darbā. 

Otrs projekta koncentrēšanās punkts - darbnīca "Makerspace" būs pieejama 

zinātniskajiem pētījumiem un radošo darbību un studentu mācību uzņēmumu 

attīstībai. Darbnīcas "Makerspace" atrašanās vieta paredzēta pilsētas centrā ar labu 

sabiedriskā transporta satiksmi un plašām stāvvietām. Šajās telpās pašvaldība ir 

ieguldījusi līdzekļus ēkas atjaunošanai, tādējādi pielāgojoties Zinātnes un izglītības 

inovāciju centra vajadzībām. 



Darbnīca "Makerspace" paredz koncentrēties uz labākajiem pieejamajiem resursiem 

Liepājā, nodrošinot piemērotu vidi, telpas un profesionālu personālu. Šis centrs 

darbosies kā koordinējoša vienība, lai izmantotu esošo aprīkojumu un resursus. 

Izstrādāts sadarbības modelis starp Liepājas Investīciju un attīstības aģentūras 

Liepājas Biznesa inkubatoru, Liepājas Universitāti, Liepājas Valsts tehnikumu, 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, Rīgas Tehnisko universitāti, 

Liepājas Bērnu un jauniešu centru, pašvaldības skolām un pirmsskolām, Daugavpils 

pašvaldību, Centru "ZINOO" un Norvēģijas partneri, izmantojot viņiem pieejamos 

resursus, ieskaitot telpas un personālu, kas atradīsies centrā. 

Centrs nodrošinās mehānismu produktīvai jaunu izstrādājumu un ražojumu 

pētniecībai un izstrādei, kā arī sekmīgu studentu apmācības uzņēmumu attīstībai. 

Darbnīcas "Makerspace" telpās paredzēta norvēģu partneru un citu Latvijas zinātnes 

centru iesaistīšana, daloties metodiskajā un praktiskajā pieredzē. 

Pašlaik Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un inovāciju tehnoloģiju institūts ir veicis 

ļoti labu darbu ar saviem pētniekiem, bet turpmāko darbību attīstīšanai trūkst 

atbilstošas vides un nepieciešamā aprīkojuma. Pētnieki un akadēmiskais personāls ir 

izrādījuši lielu interesi par šo projektu, un projekta īstenošanai ir veiksmīgi izveidota 

darba grupa. 

Pašlaik Liepājas skolās pastāv skolēnu apmācības uzņēmumi, taču ne visās iestādēs 

ir atbilstoši zinātniskie vadītāji, tāpēc novērojams inovāciju trūkums. Bērniem ir idejas, 

bet trūkstošajā daļa ir nepieciešamais atbalsts, ieskaitot aprīkojumu un zinātnes 

attīstību novatorisku produktu radīšanai. 

 
Liepājas biznesa inkubatora pārstāvji to ir atkārtoti norādījuši kā vājo vietu procesā, 

kas no citiem aspektiem būtu uzskatāms par labu ideju un produktu inkubācijas 

satvaru. Viņi norāda, ka šis projekts veicinātu jaunuzņēmumu ekosistēmu un attīstību 

Liepājā. Projekta ietvaros Biznesa inkubators ir paredzēts kā sadarbības partneris, 

kas sniedz atbalstu un konsultācijas jauniešiem viņu biznesa ideju virzīšanai tirgū. Šis 

projekts mazinās pašreizējo plaisu starp skolām un biznesa inkubatoru. 

 
2. Darbības stratēģiskie virzieni 

 
2.1. Pārvietojams aprīkojums 

 
Projekta laikā iegādātais pārvietojamais aprīkojums atradīsies abās pamatojumā 

minētajās vietās. 

 
2.1.1. "Dabas māja" tiks aprīkota ar interesantiem un aizraujošiem eksponātiem, lai 

rosinātu bērnu interesi par dabu un zinātni, veicinātu to zinātkāri un vēlmi izzināt. 

 
Galvenie projekta laikā iegādājamie objekti: 

 

* Peldošā klase; 

 

* Zinātniskā ekspozīcija ēkā un ārpus tās; 
 

* *Dabas klases telpa; 
 

2.1.2. Darbnīcas "Makerspace" paredzamais aprīkojums: 
 
 
Finierzāģis; šujmašīna; akumulatoru urbjmašīna; "Arduino" sākuma komplekts; 

komplekts "Lego Mindstorms EV3"; "Gizmos & Gadgets" mazo detalu konstruktori; 

videokamera; GoPro kamera; ripzāģis; lāzera griezējs; CNC mašīna; datori; printeris; 

lielformāta printeris; laminēšanas iekārta; detaļu komplekts droniem; 



 
3. Izglītības pasākumi 

 
Programmas tiks veidotas, lai papildinātu apgūstamo valsts mācību saturu un mācību 

priekšmetu standartus bērniem interesantā, interaktīvā un aizraujošā veidā. Ne visās 

skolās ir viss nepieciešamais aprīkojums un piemērota vide, lai nodrošinātu 

iedvesmojošu STEM un dabaszinātņu apguvi. Tāpēc "Dabas māju" un centru Autoru 

ielā paredzēts aprīkot ar nepieciešamajām lietām, lai izveidotu piemērotu vidi un 

apstākļus, lai tie būtu pieejami katrai klasei, un kopā ar bērniem un skolēniem skolotāji 

varētu papildināt savas zināšanas ar atjaunināt izmantotās metodes. Lai pēc iespējas 

plašāku auditoriju iepazīstinātu ar jaunākajām mācību metodēm STEM  un IT jomā. 

Projekta laikā plānota arī skolotāju apmācība. 

 
Ikdienā darbnīcā "Makerspace" atradīsies laboratorijas tehniķis un skolotājs, un 

nodarbības tiks organizētas šādi: 

 

* Skolas nedēļas projektiem; 
 

* Pēcpusdienas brīvais laiks visiem; 
 

* Klases pēc apstiprinātā saraksta; 

 

* "Dabas mājā" paredzētas nodarbības un ekskursijas gida pavadībā. 
 

3.1.1. Izglītojošās nodarbības: 
 
3.1. Pirmsskolas posms 

3.1.1.1. Ūdens kvalitāte (stundas saturs ir iekļauts dabaszinātņu 

stundās); 

3.1.1.2. Augu uzbūve zem mikroskopa (stundas saturs ir iekļauts 

dabaszinātņu stundās); 

3.1.1.3. Atkritumu ietekme (stundu saturs ir iekļauts 

dabaszinātņu un matemātikas stundās); 

3.1.1.4. Bebru aizsprosts (stundu saturs ir iekļauts dabaszinātņu 

stundās); 

3.1.1.5. Dabas izpētes stundas.

 

3.2.1. Izglītojošās nodarbības: 

3.2. Pamatskolas posms 
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Augu morfoloģija un fizioloģija (stundu saturs ir iekļauts dabaszinātņu stundās); 

3.2.1.1. Aizsargājamās dabas teritorijas (nodarbību saturs ir 

iekļauts dabaszinātņu un robotikas stundās); 

3.2.1.2. Atvieglojuma formas (nodarbības saturs iekļauts 

dabaszinātņu un robotikas stundās); 

3.2.1.3. Dažādu materiālu raksturojums (stundu saturs ir iekļauts 

dabaszinātņu, robotikas un matemātikas stundās). 

3.2.2. Darbnīcas "Makerspace" nodarbības: 

3.2.2.1. Praktiskais darbs "Augu klonēšana"; 

3.2.2.2. Praktiskais pētījums "Mākslīgā gaismas avota 

rezultātus ietekmējošie faktori". 

 

3.3.1. Izglītojošās nodarbības: 

3.3. Pamatskolas posms 

3.3.1.1. Zooloģija mikroskopā (stundu saturs ir iekļauts 

bioloģijas stundās); 

3.3.1.2. Zemes garozas struktūras izpēte (stundu saturs ir 

iekļauts ģeogrāfijas stundās); 

3.3.1.3. Vielu struktūra (stundu saturs ir iekļauts fizikas 

stundās); 

3.3.1.4. Cilvēka iekšējie orgāni (stundu saturs ir iekļauts 

bioloģijas stundās); 

3.3.1.5. Elektromagnētisms signāla pārraidē (nodarbību 

saturs ir iekļauts fizikas, elektronikas un programmēšanas 

stundās); 

3.3.1.6. Biotehnoloģija (stundu saturs ir iekļauts dabaszinātņu 

stundās). 

 

3.3.2. Darbnīcas "Makerspace" nodarbības: 

3.3.2.1. Telegrāfa prototipa izstrāde; 

3.3.2.2. Enerģijas pārveidošanas prototipa izstrāde. 

 

3.4. Vidusskolas posms 

3.4.1. Izglītojošās nodarbības: 

i. Ģenētika (stundu saturs ir iekļauts dabaszinātņu stundās); 

ii. Nanotehnoloģijas (stundu saturs ir iekļauts dabaszinātņu, 

elektronikas un programmēšanas stundās). 

3.4.2. Darbnīcas "Makerspace" nodarbības: 

i. Viedā elektrības prototipa izstrāde (potenciālais sadarbības 

partneris SIA "Sadales Tīkls"). 

ii. Ūdens mērījumu izaicinājumi reālajā laikā (potenciālais 

sadarbības partneris SIA "Liepājas Ūdens"). 

 

3.5. Izglītības programmas un aktivitātes skolotājiem: 

a. Praktiskās nodarbības "Kā izmantot informācijas komunikāciju 

tehnoloģijas mācību satura izpratnei", ilgums 12 stundas; 

b. Praktiskās nodarbības "Kā izmantot programmēšanas elementus 
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mācību satura izpratnei", ilgums 12 stundas; 

c. Tiešsaistes apmācība "Informācijas tehnoloģiju attīstības tendences"; 

d. Dabaszinātņu skolotāju praktiskā apmācība "Mācību metodes un 

informācijas tehnoloģiju izmantošana bioloģijas stundu izpratnei", ilgums 

6 stundas; 

e. Praktiskās mācības eksakto un humanitāro zinātņu skolotājiem 

par starpdisciplināro studiju saturu, ilgums 6 stundas. 

 

3.6. Citas nodarbības: 

a. Radošo darbu konkurss - viedās pilsētas attīstības risinājumi; 

b. Radošo darbu konkurss - globālo vides problēmu risinājumi; 

c. Informācijas tehnoloģiju konkurss; 

d. Pierādījumi attiecībā uz praktisko mācību vietu, materiāliem un 

aprīkojumu skolas projektu nedēļā; 

e. Pierādījumi attiecībā uz praktisko mācību vietu, materiāliem un aprīkojumu 

vidusskolas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai. 

 
4. Sadarbība: 

 
4.1.  Ar Norvēģijas Karalistes partneriem 

 
Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centram ir divi partneri no Norvēģijas - 

Trondheimas zinātnes centrs un zinātnes muzejs "Jærmuseet". 
 
Plānots, ka Trondheimas zinātnes centrs veiks eksponātu ekspertīzi 3 reizes, 

vienreiz gadā "Dabas mājai". 

 
Ar zinātnes muzeju "Jærmuseet" plānots apmainīties ar pieredzi par īstenotajām 

izglītības programmām un nodarbību saturu, realizācijas īpatnībām - 3 reizes, reizi 

gadā.  Arī mācību vizīšu un semināru organizēšanu darbiniekiem, izglītības 

ekspertiem un skolotājiem zinātnes muzejā "Jærmuseet" un Liepājā - viena mācību 

vizīte vai seminārs katru gadu (trīs pasākumi). 

Dalība meistaru gadatirgū/seminārā zinātnes muzejā "Jærmuseet" 2021. gadā trim 

labākajiem bērnu zinātniskiem projektiem (izgatavoti darbnīcā "Makerspace") no 

Liepājas. 

4.2. Latvijas partneri 
 
Liepājas universitāte ir Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centra galvenais 

sadarbības partneris. Liepājas Universitāte plāno sadarboties "Dabas mājas" 

eksponātu izstrādē, kopīgu izglītības programmu izstrādē, nodrošinot studentus ar 

nepieciešamo mācību saturu zinātnes nozarē, lai zināšanas varētu izmantot tālākām 

studijām Liepājas Universitātē. Labākajiem vairāku fakultāšu studentiem no Liepājas 

universitātes (zinātne, programmēšana) tiks piedāvāts veikt praktisko darbu "Dabas 

mājā", nodrošinot stipendijas projekta studentiem. Arī Liepājas Universitātes 

studentiem tiks dota iespēja veikt savus pētījumus, izmantojot projektā iegādāto 

aprīkojumu, un, ja nepieciešams, citi skolēni un studenti, izmantojot Universitāti, varēs 

izmantot Universitāti laboratorijas pētījumiem. 

Pašvaldību izglītības iestādēs, Liepājas Universitātē un Liepājas Bērnu un jauniešu 

centrā, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā ir dažādas iespējas, 

piemēram, 3D printeri, video un audio aprīkojums, droni, robotika utt. Tomēr 

piedāvājums ir ļoti sadrumstalots un nav pieejams visiem gan aprīkojuma, gan 

mācībspēku ziņā. 

Statistika liecina, ka Liepājā un tiešā tuvumā ir bērni un jaunieši, kuri vēlas veikt 
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pētniecisko darbību, taču pagaidām nav piemērota vide, kur būtu apvienoti visi Liepājā 

pieejamie resursi. 

Liepājas studentiem ir ļoti augsti zinātniskie un pētnieciskie sasniegumi gan nacionālā, 

gan starptautiskā mērogā - zelta medaļas zinātniskajos darbos, taču atzīto darbu 

īpatsvars būtu daudz lielāks, ja tiktu nodrošināta vienota profesionāla pieeja un 

atbalsts. Plānotais projekts pievēršas šai problēmai: "Liepājas Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrs" apvienos cilvēkresursus, aprīkojumu, apmācītus darbiniekus un 

vienotu pieeju izglītības un pētniecības organizēšanai. 

 
Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centrs plāno sadarboties arī ar Rīgas 

Tehnisko universitāti, un sadarbība tiek plānota konsultāciju veidā darbnīcas 

"Makerspace" telpu aprīkošanai un darbībai, apmācībai un konsultēšanai 

pedagogiem. 

 
4.3. Ar citiem inovāciju centriem (IC) Latvijā 

 

Divas sanāksmes gadā - dalīties idejās, apspriest projektu laika grafikus un projektu 

izglītības komponentus. Meistarklases - vismaz viena meistarklase gadā katrai centra 

komandai, lai dalītos un iepazītu jaunas darba un izglītības metodes, dalītos darba 

pieredzē. IC komanda apmeklēs citu IC meistarklases ietvaros. Skolotāju konference - 

pirms jaunā mācību gada katrā reģionā notiek skolotāju konference. Inovāciju centra 

komanda, skolotāji, eksperti un partneri no Norvēģijas tiks uzaicināti piedalīties konferencē 

katrā reģionā. Konference ir augstvērtīga vide informācijas, metožu un IC iespēju 

apmaiņai. Informācijas apmaiņa - projekta laikā un pēc tā IC nodrošinās informācijas 

apmaiņu par semināriem, zinātniskiem un tematiskiem pasākumiem, konkursiem 

skolotājiem, skolēniem un ģimenēm, tostarp attiecībā uz informāciju par mazo grantu 

programmu skolām. Informācija tiks nodrošināta starp IC, skolām, pašvaldībām un 

plašsaziņas līdzekļiem. 

 
4.4. Skolas 

 
Skolām būs iespēja apmeklēt "Dabas māju" un darbnīcu "Makerspace", piesakoties 

vizītei katra mācību gada sākumā. Skolas varēs pieteikties arī uz nodarbībām saskaņā 

ar stundu sarakstu, kas publicēts Zinātnes un izglītības inovāciju centra mājas lapā. 

Attālāko reģionu skolām tiks piedāvātas projekta dotācijas, lai centrs kļūtu tām 

pieejamāks. Dotācijas tiks izmantota, lai apmaksātu ceļa izdevumus apmeklējumu 

laikā centrā. 

 
Lai uzrunātu attālāko reģionu skolas, tiks uzrunāti citu pašvaldību izglītības pārvaldes 

darbinieki, kā arī citos Latvijas zinātnes centros tiks izvietoti plakāti par iespējām 

Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centrā. 

 

 
4.5. Profesionālās izglītības iestādes Latvijā 

 
Sadarbība ar Profesionālās izglītības iestādi - Liepājas Mākslas un mūzikas dizaina 

vidusskolu nodrošina sadarbību eksponātu "Dabas māja" tehniskajā nodrošināšanā. 

 
5. Pārvaldība 

 
5.1. Institucionālā vadība 

 
Kopš 2018. gada 10. septembra Liepājas Zinātnes centrs ir Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvaldes struktūrvienība, un centra vadītāja, zinātniskā vadītāja, izglītības metodiķa 

un centra administratora alga tiek maksāta no pašvaldības budžeta. Centrs piedāvā 
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arī maksas nodarbības bērniem, kā arī citu pašvaldību skolu skolēniem. Pašvaldība 

sedz arī ēkas uzturēšanas izmaksas. 

 
5.2. Procesa vadība 

 

 

Liepājas pilsētas dome Politiskais atbalsts un stratēģisko 

lēmumu pieņemšana 

      Liepājas pašvaldības 

izglītības pārvalde 

Pārraudzība, publicitāte, 

personāls (projektu vadītāji, 

tehniķi, grāmatveži, juristi u. t. t.) 

Zinātnes centrs Satura plānošana un izpilde 

(skolotāji, gidi, tehniķi) 

Lēmumu pieņemšanas centra uzbūve ir sekojoša: 

 
Politisko atbalstu un visus svarīgos stratēģiskos lēmumus pieņem Liepājas dome. 

 
Par projekta īstenošanu ir atbildīga Liepājas pašvaldības Izglītības pārvalde. Tās 

ietvaros pastāv Projektu nodaļa, kurai ir pieredze dažāda lieluma projektu vadībā. 

Projekta vadītājs pārrauga un koordinē visas projekta aktivitātes, progresu un 

rezultātu sasniegšanu. Arī citi Liepājas pašvaldības departamenta darbinieki sniedz 

visu nepieciešamo atbalstu saistībā ar projekta aktivitātēm. 

 

 
Zinātnes centrs pieņem lēmumus par mācību programmu plānošanu, mācībspēku 

apmācību un nodarbībām. 

 
5.3. Resursu nodrošināšana, ieskaitot personālu 

 
Ņemot vērā, ka Zinātnes centrs ir pakļauts Liepājas pašvaldības Izglītības pārvaldei, 

Zinātnes centra jautājumu risināšanai ir pieejami dažādi speciālisti – tehniskās 

nodaļas darbinieki, pedagoģiskās nodaļas darbinieki, projektu nodaļas speciālisti, 

informācijas tehnoloģiju speciālisti, grāmatveži, finansisti, juristi un visi šo nodaļu 

vadītāji tiekas iknedēļas plānošanai un diskusijām, aktuālo jautājumu risināšanai un 

radošu jautājumu risināšanai. Vajadzības gadījumā tiek aicināti piedalīties speciālisti 

no citām pašvaldības vienībām. 

 
Šī projekta ietvaros papildu personāls aktivitāšu pārplānošanai tiks rediģēts sekojošā 

veidā: 

 
Darbnīca "Makerspace": 

* Eksperts; 

* Laboratorijas tehniķis; 

* Skolotājs darbam ar skolēniem; 

* Skolotājs darbam ar skolotājiem, kas arī metodiskajam atbalstam projektēšanā un  

tehnoloģijās. 

 
"Dabas māja": 

* Dabas eksperts/gids; 

* Skolotājs/uzraugs, kas strādā ar skolēniem; 

* Galvenais skolotājs/mentors darbam ar skolotājiem, kas arī metodiskajam 

atbalstam dabaszinātņu jomā. 

 

6. Ilgtspēja 
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6.1. Sociālā ilgtspēja 

 
Projekta mērķis ir radīt izglītojošu pieeju, kuras mērķis ir attīstīt skolēnus, skolas un 

kopienas ar attiecīgo nozaru vērtībām un motivāciju rīkoties pēc ilgtspējības 

principiem - personīgajā dzīvē, kopienā un arī globālā mērogā, tagad un tālākā 

nākotnē. 

Lai nodrošinātu sociālo ilgtspēju, vairums nodarbību tiek plānotas bez maksas 

dažādām vecuma grupām, mazākumtautībām un dažādām finansiālām iespējām. 

Lai nodrošinātu piekļuvi no dažādiem reģioniem, projekta laika grafiku organizē arī 

grantu konkurss, un pēc tam tiks meklētas projekta iespējas, lai nodrošinātu piekļuvi. 

Apmeklējumi un eksponāti būs pieejami ikvienam. 

Radot piemērotus apstākļus bērnu un skolotāju interesei par pētniecību un zinātni, 

palielināsies pilsētas iedzīvotāju vispārējais izglītības līmenis, interese un motivācija 

turpināt izglītību un interese par eksaktajām zinātnēm, kā arī palielināsies jauno 

cilvēku konkurētspēja darba tirgos. Arī visu pieejamo resursu optimizācija un vienotas 

sistēmas izveidošana sniegs jaunas iespējas bērniem mācīties, no vienas puses, un 

skolotājiem, mācīt, no otras puses. 

 
6.2. Vides ilgtspēja 

 
Projektā paredzētajās aktivitātēs nepastāv apdraudējums videi, gluži pretēji, projekta 

aktivitātes ir saistītas ar vides izglītības nodrošināšanu skolēniem un visai sabiedrībai. 

Bērni un sabiedrība tiks apmācīti pētīt, izpētīt, novērtēt dabas bagātības un 

resursus.Projektā iegādātā aprīkojuma darbība un īpašumtiesības tiks nodrošinātas 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei projekta laikā un piecus gadus pēc projekta 

beigām, kā arī pēc projekta pabeigšanas, un turpinot izmantot šo aprīkojumu 

vispārējās sabiedrības labā projekta vispārējo mērķu vārdā tādā pašā laika posmā. 

Iekārtas tiks apdrošinātas pret zaudējumiem, tādiem kā ugunsgrēks, zādzībām un 

citiem parastiem apdrošināšanas gadījumiem kā projekta īstenošanas laikā, tā arī 

vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Papildus tam, uzturēšanai 

nepieciešamie resursi tiks nodrošināti vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. 

 
 

6.3. Ekonomiskā ilgtspējība 
 

Lai nodrošinātu finansiālo ilgtspēju, finansējums tiks piešķirts no pašvaldības 

budžeta, jo projekts paredzēts pašvaldības pilnvarojuma un pārraudzības ietvaros. 

Attīstībai tiks meklēti dažādi ārējā finansējuma piesaistes veidi. 

 
7. Indikatīvs laika grafiks 

 

Plānots, ka projekta sagatavošana notiks 2019.gadā un tā īstenošana notiks no 

2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. Sīkāku orientējošu grafiku skatīt 

5.pielikumā. 

 

8. SVID analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 
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Augsts pieprasījums pēc Zinātnes 
un izglītības inovāciju centra 
aktivitātēm; 

Cilvēkresursi - motivēti un zinātkāri 

skolēni un studenti un kvalificēts 

mācībspēks; 

Mūsdienīgs aprīkojums 
izglītības iestādēs; 

Piemērota infrastruktūra attīstībai; 

Dabas resursi. 

Komunikācija starp dažādu līmeņu 
izglītības iestādēm; 

Zema mācībspēku pieredze jauno 

tehnoloģiju un mācību programmu 

izmantošanā. 

Iespējas Draudi 

Esošo Liepājā esošo resursu 
elastīga izmantošana; 

Izstrādāt piemērotu vidi 

pētnieciskām un radošām 

aktivitātēm skolēniem un 

mācībspēkiem; 

Liepājas izglītības sistēmas attīstība, 

pilnveidojot un ieviešot jauno mācību 

pieeju; 

Sadarbība ar biznesa inkubatoru 

Liepājā inovatīvu produktu radīšanai. 
 

Izglītības sistēmas lēnā reakcija 

uz straujo tehnoloģiju attīstību; 

Atšķirības pašvaldību un valsts 

izglītības iestāžu tiesiskajā 
regulējumā; 

Iespējamā skolēnu un studentu 

skaita samazināšanās. 
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Plānotās "Dabas mājas" vizualizācija 
 
 
 

 

Plānotais "Dabas mājas" novietojums Liepājas pilsētā 
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"Makerspace"  

 
 

 
 

Pastāvošais "Zinātnes un izglītības inovāciju centrs" (ZIIC), kur plānota darbnīcas 
"Makerspace" atrašanās vieta 

 

 

Plānotais darbnīcas "Makerspace" novietojums Liepājas pilsētā 
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Peldošās klases apraksts 
 

 

 

Vizualizāciju avots: https://www.greenafricadirectory.org/egyptian-bio-boat-floating-classroom-for- 

environmental-

education/ 
 

Peldošā klase ir piemērota interaktīvām grupu nodarbībām, lai sasniegtu 
projekta mērķi - veicināt zinātkāri studentu un skolnieku vidū, veikt kompetenču 
un spēju izpēti, un nodrošināt zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un 
matemātikas priekšmetu apguvi interesantā, aktīvu iesaisti veicinošā veidā, kas 
sniegtu apguvējiem ieskatu un zināšanas praksē un darbībā. Ņemot vērā, ka 
Liepājas izvēlētā pilsētas tēma ir "Daba un ūdens", atbilstoši mūsu viedoklim 
labākais dabas un ūdens izpētes un apguves veids ir atrasties ciešā saskarē ar 
minētajām stihijām, vienlaicīgi, protams, izmantojot modernās tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu mērījumus, ražotu enerģiju un tamlīdzīgi. Ir patiesi lieliski atklāt visas 
iedomājamās ūdens iespējas un spējas! Papildus tam, mēs uzskatām, ka mūsu 
pienākums ir sniegt apmācāmajiem un apmeklētājiem iespēju atklāt un iepazīties 
ar ūdens procesiem, lai spētu apgūt šo vienreizējo dabas resursu, kas spēj cilvēcei 
sniegt milzīgu jaudu un tās pastāvēšanā neaizvietojamus resursus. 

Mūsu platforma tiks iedzīvināta "Dabas mājas" dabas zinātņu programmās, 
sniedzot praktisku aktivitāšu un pētījumu iespējas, piemēram - putnu vērošanu, 
dalību ezera floras un faunas pētījumos un tamlīdzīgi. Caur klases grīdu, 
pateicoties tās stikla konstrukcijai un izgaismojumam, būs iespējams novērot 
ezeru un tajā notiekošos procesus. Apmācāmie tāpat izmantos peldošo klasi arī 
pētījumiem un zinātniskajiem darbiem nepieciešamo materiālu iegūšanai. 

Klases telpa būs piemērota ceļojumiem uz ezeriem, izmantošanai 
galvenokārt Liepājas ezerā. Liepājas ezers ir lagūnas tipa ezers, kura kopējā 
platība veido                 37,15 kv.m, vidējais dziļums - 2 m. Platformas pastāvīgais 
pamats paredzēts tuvu ezera dibenam. 
Platformas izmērs - aptuveni 5 m x (8-10) m. 
Cilvēku ietilpība - līdz 30 apmeklētājiem (skolniekiem) vai 15-
20 pieaugušajiem un 3 apkalpes locekļiem. Platformā iekļautais aprīkojums 
pagaidām veido sekojošo: 

- klases telpa, aprīkota ar projektoru; 

- izolēts strāvas avots - elektroģenerators, elektromotori; 

https://www.greenafricadirectory.org/egyptian-bio-boat-floating-classroom-for-environmental-education/
https://www.greenafricadirectory.org/egyptian-bio-boat-floating-classroom-for-environmental-education/
https://www.greenafricadirectory.org/egyptian-bio-boat-floating-classroom-for-environmental-education/


Pielikums Nr. 3, Peldošā 
klase 

 

- izgaismota stikla grīda (platība 2-3 kv.m); 

- pilnīgs drošības aprīkojums (drošības vestes, glābšanas riņķi, u. tml.); 

- saules bateriju paneļi; 

- tualete, neliela virtuves zona. 



Pielikums Nr. 5 

 

 

Indikatīvs laika grafiks 
 

Darbība 2019. 2020. 2021. 2022. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stratēģijas 

sagatavošana 

 

                                    

Tikšanās ar 
projekta 
partneriem 
("Jærmuseet") 

                                    

Projekta 

sagatavošana un 

tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana 

                                    

Iepirkumu 
procedūra 

                                    

Nodarbību satura 

izstrāde 
                                    

Pieteikšanās 
nodarbībām 
izziņošana 

                                    

Nodarbību 
īstenošana 

                                    

Darbnīcas 

"Makerspace" 

aprīkošana 

                                    

Apmācāmo 

prakses darbs 
                                    

"Dabas mājas" 
aprīkošana 

                                    

Latvijas zinātnes 
centru tikšanās 
un darbnīcas 

                                    



Pielikums Nr. 5 

 

 

Trondheimas 
zinātnes 
centra 
eksponātu 
ekspertīze 

                                    

"Jærmuseet"  

muzeja nodarbību 

ekspertīze 

                                    

Meistaru 

gadatirgus/ 

seminārs ar 

muzeja 

"Jærmuseet"  

līdzdalību 

                                    

 

Izglītības 

konference 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                   Nr.7/2 
(prot. Nr.2, 6.§) 

Nr.233             
 

 

Par grozījumiem 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375  
"Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu  
instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas  
"Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri"  
īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju  
centra attīstība Liepājā"" 
 

Pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finansētās 
programmas "Pētniecība un izglītība" ieviešanu Latvijā, programmas līguma pielikumu 
Nr.2, projekta nosaukums ir noteikts "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" 
(Development of Innovation centre in Liepaja city), Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobrī pieņemtajā lēmumā Nr.375 ir atbalstīta projekta "Zinātnes un izglītības 
inovāciju centra attīstība Liepājā", kura nosaukums neatbilst Eiropas Ekonomikas zonas 
un Norvēģijas finansētās programmas "Pētniecība un izglītība" ieviešanu Latvijā līguma 
pielikumā minētā projekta nosaukumam, iesniegšana atlasē. Projektu nepieciešams 
iesniegt ar atbilstošu nosaukumu saskaņā ar projekta ieviesēja Valsts izglītības attīstības 
aģentūras norādījumiem, izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 

N O L E M J : 
 

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ 
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda 
programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri" īstenošanas projektu 
"Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"" grozījumus, izsakot 1. un 
2.punktu šādā redakcijā: 

"1. Atbalstīt projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" sagatavošanu un 
iesniegšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes 
"Inovācijas centri" projektu iesniegumu atlasē. 

 

2. Apstiprināt projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" (turpmāk - 
Projekts) kopējās izmaksas 986 049 EUR apmērā, no kurām Projekta attiecināmās 
izmaksas - 986 049 EUR, no tām:". 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei  
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LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                      Nr.8/2 
(prot. Nr.2, 7.§) 

Nr.233             
 

 

Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanas rīcības programmu  
2020.-2024.gadam 
 

 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi Liepājas pilsētā un izpildītu Gaisa 

piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2019.-2030.gadam noteiktos uzdevumus, 
kā arī sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/50/EK par gaisa 
kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā noteiktās gaisa kvalitātes prasības, pamatojoties uz 
likuma “Par piesārņojumu” 17.panta 21 daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumu Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” 24.punktu un Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns                        
2015.-2020.gadam” RP (2.1.) “Videi draudzīga pilsētas apsaimniekošana un 
dzīvesveids” Rīcību 2.1.1.(3) “Vides rīcības programmas aktualizēšana un īstenošana”, 
izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME  

 
N O L E M J : 

 
1. Uzsākt Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 

2020.-2024.gadam izstrādi.  

2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības 

administrācija” Vides nodaļai izstrādāt darba uzdevumu Liepājas pilsētas gaisa 

kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2024.gadam izstrādei. 

3. Atbildīgo par lēmuma 1.punktā noteiktā dokumenta izstrādi noteikt Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Vides 

nodaļas vadītāju.  

4. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un 

sadarbības jautājumos kontrolēt lēmuma izpildi.  

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 

Nosūtāms: G.Ansiņam, Attīstības pārvaldei, Vides nodaļai  
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2020.gada 23.janvārī                                   Nr.9/2 
(prot. Nr.2, 8.§) 

Nr.233             
 

 

Par grozījumiem 2019.gada 24.janvāra  
lēmumā Nr.5 “Par reālam dzīvības vai  
veselības apdraudējumam (riskam)  
pakļautajiem amatiem” 
 
 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 37.panta pirmo un ceturto daļu un izskatot Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME  
 

N O L E M J : 
 

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 “Par reālam 
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem” šādus 
grozījumus: 
 

1. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
  “1.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālā pārvalde” Glābšanas  
dienesta instruktors, vecākais glābējs, glābējs, vecākais elektroinženieris, tehniskais 
speciālists (elektronikā), elektromontieris;”. 

 
2. Papildināt 1.4.apakšpunktu aiz  vārdiem “sociālais pedagogs Atkarību 

profilakses centrā” ar vārdiem “Bērnunama vadītājs, vecākais sociālais darbinieks, 
sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, sociālais audzinātājs, bērnu aprūpētājs, 
aprūpētājs, psihologs, medicīnas māsa, saimniecības vadītājs, dežurants, apkopējs, 
mikroautobusa vadītājs, sētnieks, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 
Bērnunamā;”. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: 
 

Finanšu pārvaldei, Personāla daļai, Komunālajai pārvaldei, Liepājas 
pilsētas Domes Sociālajam dienestam 
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2020.gada 23.janvārī                                           Nr.10/2 
(prot. Nr.2, 9.§) 

Nr.233             
 

 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  
"Liepājas Liedaga vidusskola" direktoru 

 
 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas komisijas pretendentu izvērtēšanai Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Liepājas Liedaga vidusskola" direktora amatam 2019.gada 10.decembra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.3) un izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli                
Nr.4-9.1e/20/109 "Par saskaņojumu", LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Iecelt ar 2020.gada 1.jūliju par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

"Liepājas Liedaga vidusskola" direktoru Ingu Zeidi. 
 
 2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde" vadītājai noslēgt darba līgumu ar Ingu Zeidi. 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: 
 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Personāla daļai, Juridiskajai daļai, 
Ingai Zeidei 
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2020.gada 23.janvārī                                   Nr.11/2 
(prot. Nr.2, 10.§) 

Nr.233             
 

 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  
SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” 
 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla 
palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai 
u.c.). 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus 
nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt 
ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” ir pašvaldības 2001.gada 19.novembrī 
dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Liepājas pilsētas pašvaldībai. 
SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” darbība saistīta ar arhitektūras pieminekļa 
“Liepājas Latviešu biedrības nams” uzturēšanu un racionālu apsaimniekošanu, tajā 
skaitā nomas līgumu slēgšanu par telpu iznomāšanu tādiem mērķiem, kuri sekmē 
tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Kultūras pārvalde”, SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS”, 
kinoteātris “Kino Balle”) un tautas jaunrades attīstību (atsevišķām personu grupām 
organizētie pasākumi).  

Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 “Par 
kapitālsabiedrībām” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA “Liepājas latviešu biedrības 
nams”, konstatējot, ka kapitālsabiedrības SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” darbība 
atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, kā arī noteikusi kapitālsabiedrības 
SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” darbībai vispārīgo stratēģisko mērķi - rūpēties 
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību, rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” darbojas saskaņā ar šādiem attīstības 
plānošanas dokumentiem: Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam “Radošā 
Latvija” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401), Latvijas 
Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam (apstiprināts Saeimas 2012.gada 
20.decembra sēdē), Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” rīcību 1.3.2.(1.)  “Sekmēt 
iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras 
mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu”, rīcību 1.3.2.(2.) “Atbalstīt mūsdienīgus, 



 

 

radošus kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību”, rīcību 
1.3.2.(6.) “Turpināt veikt uzlabojumus pilsētas kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā 
un veicināt tā pieejamību plašākai sabiedrībai”, rīcību 1.3.3.(2.) “Veicināt radošo 
industriju, radošo kvartālu attīstību Liepājā”, rīcību 1.3.3.(3.) “Nodrošināt kultūras dzīves 
izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru”, rīcību 3.2.2.(1.) 
“Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un nodrošināt 
nepieciešamo infrastruktūru radošo kvartālu izveidei” un pielikuma Nr.2.2. “Investīciju 
plāns” projektu Pr_239. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī, ievērojot Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar SIA “Liepājas latviešu biedrības 
nams” par no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas izrietoša pārvaldes uzdevuma - rūpēties par kultūru un 
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību - 
deleģēšanu. 
 

2. Pilnvarot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta 
jautājumos parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu. 

 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Domes priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos, Kultūras 
pārvaldei, Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļai, 
Juridiskajai daļai, Izpilddirektora birojam, Finanšu pārvaldei, SIA “Liepājas 
latviešu biedrības nams” 
 

 
 
  



 

 

                                              PIELIKUMS 
                                                                                  Liepājas pilsētas domes 2020.gada 

                                                                      23.janvāra lēmumam Nr.11/2      
    
 

Deleģēšanas līgums 
 
Liepājā         2020.gada 
31.janvārī 
 
Liepājas pilsēta pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa personā, kurš 
darbojas uz Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.11/2 "Par 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"" pamata, no 
vienas puses un  
 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) "Liepājas latviešu biedrības 
nams", vienotais reģistrācijas Nr.42103027783, turpmāk - Pilnvarotā persona, tās 
valdes locekles Vitas Hartmanes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīga 
pārstāvēt kapitālsabiedrību, no otras puses, 
 

abi kopā turpmāk - Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs,  
 

ievērojot, ka 
 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 

 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai 
citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un 
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā 
aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var 
veikt efektīvāk; 

 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas latviešu biedrības nams" (turpmāk 
arī - SIA "Liepājas latviešu biedrības nams") ir pašvaldības 2001.gada 
19.novembrī dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Liepājas 
pilsētas pašvaldībai.  SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" darbība saistīta ar 
arhitektūras pieminekļa "Liepājas latviešu biedrības nams" uzturēšanu un 
racionālu apsaimniekošanu, tajā skaitā nomas līgumu slēgšanu par telpu 
iznomāšanu tādiem mērķiem, kuri sekmē tradicionālās kultūras vērtību 
saglabāšanu (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde",              
SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs", kinoteātris "Kino Balle") un 
tautas jaunrades attīstību (atsevišķām personu grupām organizētie pasākumi). 
Ņemot vērā to, ka atsevišķām personu grupām kā, piemēram, bērni, pensionāri 
u.tml. netiek veidoti pasākumi to zemās rentabilitātes dēļ, uzskatāms, ka tirgus 
pagaidām nav spējīgs nodrošināt šo sabiedrības grupu interešu ievērošanu; 
 

- Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 "Par 
kapitālsabiedrībām" ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA "Liepājas latviešu 
biedrības nams", konstatējot, ka kapitālsabiedrības SIA "Liepājas latviešu 
biedrības nams" darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, kā 



 

 

arī noteikusi kapitālsabiedrības SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" darbībai 
vispārīgo stratēģisko mērķi - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, rūpēties par kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu;  
 

- SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" darbojas saskaņā ar šādiem attīstības 
plānošanas dokumentiem: Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam 
"Radošā Latvija" (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu 
Nr.401), Latvijas Nacionālais attīstības plānu 2014.-2020.gadam (apstiprināts 
Saeimas 2012.gada 20.decembra sēdē) un Liepājas pilsētas attīstības 
programmu 2015.-2020.gadam, Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030.gadam (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra 
lēmumu Nr.1); 

 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta 
pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta ceturto 
daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,  

 

noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums: 

1. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības 
 

1.1. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu, un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā 
ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma "Par 
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās 
funkcijas - rūpēties par kultūru un tautas jaunrades attīstību - izrietošus pārvaldes 
uzdevumus (turpmāk arī - Uzdevumi): 
1.1.1. Nodrošināt iespēju un apstākļus pašvaldības Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" padotībā esošās Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas 
un kultūras centrs" amatierkolektīvu darbībai saskaņā ar Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un 
kultūras centrs" iesniegto 2019./2020. gada sezonas apstiprināto regulāro 
nodarbību un pasākumu plāna grafiku; 

1.1.2. Nodrošināt iespēju un apstākļus Folkloras centra "Namīns" un Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes "Bērnu un jaunatnes centrs" 
struktūrvienības "Jauniešu māja darbībai Kungu ielā 24, Liepājā. 

1.2. Pilnvarotā persona darbojas Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, t.sk. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā Rožu 
laukumā 5/6, Liepājā. Pilnvarotā persona Uzdevumu izpildes nodrošināšanai 
sniedz maksas pakalpojumus un saņem Pašvaldības piešķirto finansējumu. 
Pilnvarotajai personai nav tiesību Uzdevumus un no Uzdevumiem izrietošus 
pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām. 
 

1.3. Pašvaldība: 
1.3.1. pārrauga Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē; 
1.3.2. izvērtē Pilnvarotajai personai Uzdevumu izpildes kvalitāti un efektivitāti 

atbilstoši līguma 5.7.punktā izvirzītajiem kritērijiem; 
1.3.3. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus; 
1.3.4. izvērtē un apstiprina Pilnvarotās personas iesniegtos investīciju plānus 

atbilstoši Uzdevumu izpildes vajadzībām; 
1.3.5. normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai 

personai finanšu līdzekļus kultūras pakalpojumu sniegšanai; 
1.3.6. tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un 

paskaidrojumus par Uzdevumu izpildi; 
1.3.7. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma un atbilst 

Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 
 

1.4. Pilnvarotā persona: 



 

 

1.4.1. nodrošina kvalitatīvu, profesionālu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
Līguma izpildi; 

1.4.2. izvērtē mākslas un kultūras pasākumu iespējas, lai nodrošinātu pēc 
iespējas augstākas kvalitātes mākslas un kultūras pasākumu 
realizēšanas iespēju pieejamību Liepājas pilsētas pašvaldības 
iedzīvotājiem; 

1.4.3. patstāvīgi vai sadarbībā ar dažādiem partneriem nodrošina 
viesmākslinieku pasākumu, konferenču, kongresu un korporatīvo 
pasākumu, interešu izglītības pasākumu, izstāžu un sabiedrības brīvā 
laika pavadīšanas pasākumu organizēšanu; 

1.4.4. saņem maksu par Līguma izpildes rezultātā sniegtajiem pakalpojumiem, 
kuri izmantojami Uzdevumu izpildes nodrošināšanai; 

1.4.5. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu mākslas un 
kultūras pasākumu piedāvājumu; 

1.4.6. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt līdzekļus Uzdevumu 
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai; 

1.4.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu 
apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādāk; 

1.4.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām kultūras 
institūcijām. 

1.5. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, pakalpojumus sniedz saimnieciskās 
darbības veidā, kuru Pilnvarotā persona izmanto savas darbības nodrošināšanai 
un Uzdevumu veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav 
noteikts citādi. 

1.6. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, nodrošina fizisko personu datu apstrādi 
atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamiem, spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula). 
Regulas izpratnē ir uzskatāma par pārzini un atbild par tās veiktajām personu datu 
apstrādes darbībām un aizsardzību. 

1.7. Sniegto maksas pakalpojumu apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā 
arī atbrīvojumus nosaka Pašvaldības dome. 

 

2. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 
 

2.1. Pilnvarotā persona Uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus finansē no 
pakalpojumu sniegšanas gūtajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā piešķirtajiem 
līdzekļiem. 
 

2.2. Ja Pilnvarotās personas gūtais finansējums no maksas pakalpojumu sniegšanas 
pilnībā nenodrošina pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, Pilnvarotā persona var 
lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus un citus resursus Līgumā noteikto Uzdevumu 
veikšanai, iesniedzot Pašvaldībai finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības 
pamatojumu un aprēķinus. 

 

2.3. Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu 
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus un var lemt par attiecīgu finanšu 
līdzekļu un citu resursu piešķiršanu, paredzot to Pašvaldības ikgadējā budžetā. 

 

2.4. Jebkuru papildu finansējumu Pilnvarotajai personai piešķir katra saimnieciskā 
gada ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot Pašvaldības noteiktā kārtībā. 

 

2.5. Pašvaldības piešķirto finansējumu Pilnvarotajai personai pārskaita Pašvaldības 
noteiktā kārtībā. Pilnvarotā persona Pašvaldības un Pašvaldības budžetu 



 

 

regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atskaites un pārskatus 
par iedalītā finansējuma izlietojumu. 

 
2.6. Pašvaldība ne retāk kā reizi divos gados veic pārbaudes par Pilnvarotajai personai 

iedalīto finanšu līdzekļu un citu resursu izlietojumu un tā atbilstību piešķirtajam 
mērķim. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši 
piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā atmaksā Pašvaldības 
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā 
gada ietvaros būtiski apdraud kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā 
laika periodā. 

 

2.7. Pilnvarotā persona, tās apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Līguma 1.5. un 
1.6.punktā noteikto, patstāvīgi nosaka savu producēto kultūras pasākumu biļešu 
cenu apmēru. 

 

3. Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība 
 

3.1 Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā 
uzņēmusies, sniedzot no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā 
persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas 
izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un 
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 
 

3.2 Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevumu īstenošanu kopumā un par attiecīgo 
profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu Liepājas pašvaldības 
iedzīvotājiem. 

 

3.3 Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas 
Uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un 
zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā 
persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

 

4. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 
 

4.1. Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Līguma 
izpildes kontroli par finanšu līdzekļu izlietojumu veic iekšējo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā Pašvaldības institūcija atbilstoši kompetencei. 
 

4.2. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un 
ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

 

4.3. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, apņemas: 
4.3.1. savas kompetences ietvaros un Pašvaldību darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu kārtībā un termiņā sniegt atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem vai tiem pielīdzināmiem dokumentiem; 

4.3.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma sakarā ar trešo personu sūdzību par 
Pilnvarotās personas darbību saņemšanu sniegt Pašvaldības noteiktajā 
termiņā informāciju un paskaidrojumus, kas saistīti ar konkrēto sūdzību un ir 
Uzdevumu ietvaros; 

4.3.3. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma deleģēšanas līgumā 
noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar Uzdevumu izpildi. 
 

4.4. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu 
prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas. 
 

 
5. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un pārskatu, ziņojumu 

sniegšanas kārtība 
 

5.1. Pilnvarota persona ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā sniedz informāciju, 
ja tiek pārtraukta kāda Līguma 1.1.punktā noteiktā Uzdevuma sniegšana, un par tā 



 

 

sniegšanas pārtraukšanas iemesliem. 
 

5.2. Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai šādus pārskatus un ziņojumus: 
5.2.1. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām, pārskatu par 

Pilnvarotās persona finanšu resursu izlietojumu iepriekšējā ceturksnī; 
5.2.2. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām pārskatu par 

iepriekšējā ceturksnī Līguma ietvaros pašu organizētajiem kultūras 

pasākumiem, pārdoto biļešu skaitu, ieņēmumiem un izdevumiem; 

5.2.3. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc saimnieciskā gada beigām, pārskatu par 

Uzdevumu izpildi atbilstoši 5.7.punktā norādītajiem kritērijiem iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā. 
 

5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt, pieprasījumā norādot, kāda informācija Pašvaldībai 
nepieciešama, un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus par 
Uzdevumu izpildi jebkurā laikā, par to rakstiski vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš 
informējot Pilnvaroto personu. 

 

5.4. Pašvaldība izvērtē Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus, kurā Pilnvarotā 
persona iekļauj informāciju par Uzdevumu izpildes sasniegtajiem rezultātiem un to 
novērtējuma kritēriju rādītājiem, finanšu un citu resursu izlietojumu un to efektivitāti, 
sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam un citu papildu informāciju, kuru Pilnvarotā 
persona uzskata par nozīmīgu Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtēšanai. 
 

5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 
vismaz     5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Pilnvaroto personu, veikt pārbaudi 
par Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu. 

 

5.6. Pārskatā par Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu tiek atspoguļoti attiecīgajā 
laikposmā veikto Uzdevumu, kā arī sniegto pakalpojumu kvantitatīvie rādītāji, resursu 
izlietojums. 

             

5.7. Pilnvarotās personas Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem 
kritērijiem:  

5.7.1. tradicionālo ziedu izstādes - vismaz 6 izstādes; 
5.7.2. dzīvnieku izstāde - 1 izstāde; 
5.7.3. vēsturiskās un nacionāli patriotiskās mākslas izstādes - vismaz                        

2 izstādes; 
5.7.4. Latvijas nacionālā kinocentra dokumentālo filmu pirmizrādes - vismaz               

5 filmas; 
5.7.5. koncertprogrammas pie galdiņiem - vismaz 6 koncertprogrammas; 
5.7.6. Liepājas latviešu biedrības nama lielajā zālē un kamerzālē ārējo 

producentu un viesmākslinieku rīkotu pasākumu nodrošināšana visa gada laikā, kad 
zāles nav rezervētas pašvaldības iestādēm un kolektīviem.  

 

5.8. Pašvaldība pēc 5.2.3.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē Pilnvarotās 
personas rezultatīvos rādītājus atbilstoši Līguma 5.7.punktam. 

 

5.9. Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā 
persona nav izpildījusi un sasniegusi rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības: 

5.9.1. pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru; 
5.9.2. pārskatīt rezultatīvos rādītājus; 
5.9.3. uzteikt Līgumu. 
 

6. Nepārvarama vara 
 

6.1. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un 
apstāklis, kas nav atkarīgs no Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru 
nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un 
apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, 
karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek 
uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks. 
 



 

 

6.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku 
novēršanai, kā arī noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas 
nodrošināt Uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas 
gadījumam, Pilnvarotā persona ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no nepārvaramas 
varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību. 
6.3. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku 
mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 
 

 

7. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
 

7.1. Līgums ir noslēgts uz 1 (vienu) gadu - līdz 2021.gada 30.janvārim. Līgums stājas 
spēkā 2020.gada 31.janvārī.  
 

7.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi un no tā 
izrietošajām tiesiskajām attiecībām un saistībām, Līdzēji risina pārrunu ceļā, 
savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

 

7.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar 
parakstīšanas dienu, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

 

7.4. Pašvaldībai un Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, 
neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai 
arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

 

8. Noslēguma jautājumi 
 

8.1. Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus 
līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no 
Līguma izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām 
personām. 
 

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu 
grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu 
izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
 

8.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, 
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un saistību 
pārņēmējam. 
 

8.4. Pašvaldībai vai Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, ja 
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 
privātpersonai. Šajā gadījumā nav jāievēro Līgumā noteiktais uzteikuma termiņš. 

 

8.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros 
ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas - Pašvaldībā, otrs - pie 
Pilnvarotās personas. 

 
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 
  

              Pilnvarotā persona 
SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" 

 Reģ. nr.42103027783        
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401 
 
 _______________________ 
 V.Uzvārds 

Pašvaldība 
Liepājas pilsētas pašvaldība 
Reģ. nr.40900016437 
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 
 
_______________________ 
V.Uzvārds 



 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.12/2 
(prot. Nr.2, 11.§) 

Nr.233             
 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  
SIA “OC Liepāja” 
  
 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldību 
autonomā funkcija - gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pašvaldībai nodrošināt 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, organizatoriska un finansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm. Minētā funkcija sevī ietver arī iedzīvotāju tiesības iegūt izglītību drošā un 
sakārtotā vidē, kā arī no tā izrietošo pienākumu pašvaldībām uzturēt tās izveidoto 
iestāžu, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, ēkas un telpas (Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 7.punkts un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta 
otrās daļas 6.punkts). 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu. No minētās funkcijas izriet ne tikai nodrošināt profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmu īstenošanu, bet arī attiecīgas sporta infrastruktūras 
apsaimniekošanu un uzturēšanu, nodrošināt un koordinēt veselību veicinošus un 
izglītojošus sporta pasākumus, tai skaitā uzraudzīt un uzlabot sportistu veselības 
stāvokli, kā arī paaugstināt jaunatnes sporta, tai skaitā futbola, sistēmas kvalitāti. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa paredz, ka no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus 
nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var, citstarp, deleģēt ar 
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Liepājas 
pilsētas pašvaldība kopā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais 
centrs” ir izveidojusi SIA “OC Liepāja”, kuras darbības mērķi ir veicināt aktīvu 
dzīvesveidu. 

SIA “OC Liepāja” nodrošina pilsētas sporta bāzes apsaimniekošanu, sporta 
sacensību un citu sporta pasākumu rīkošanu. 

Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 “Par 
kapitālsabiedrībām” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA “OC Liepāja”, konstatējot, ka 
kapitālsabiedrības SIA “OC Liepāja” darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.pantam. 

Ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666 “Par Sporta 
politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam” atbalstītas Sporta politikas 
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par prioritāriem 
atzīta sporta politikas virzienu - Bērnu un jauniešu sports un Sports visiem - attīstība. Lai 



 

 

sasniegtu pamatnostādnēs definēto sporta politikas mērķi, kā pamatnostādņu virzieni 
noteikti, tai skaitā iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko 
aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, kā arī sporta 
infrastruktūra. 

Saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” rīcību 1.1.2.(11.) “Paplašināt 
iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasmju attīstīšanai” un 
rīcību 1.3.4.(4.) “Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā 
(daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa 
kortu rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība") un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde”, 
pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam” projektiem  Pr_130; Pr_133; 
Pr_136; Pr_140.  

Bērnu un jauniešu sportisko aktivitāšu rezultātā tiek veicināta vienotas, saliedētas 
sabiedrības veidošanās. Lai Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošinātu kvalitatīvu bērnu 
un jauniešu izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu, kā arī nodrošinātu pieejamību bērnu 
un jauniešu sportam dažādos sporta veidos, nepieciešams, lai sporta infrastruktūra tiktu 
uzturēta atbilstošā kvalitātē.  

SIA “OC Liepāja” ir pieredze sporta bāzes apsaimniekošanā, tai skaitā Liepājas 
pilsētas pašvaldības īpašumā esošo sporta bāžu - stadionu, sporta zāles, atpūtas 
kompleksa “Draudzība”, nekustamo īpašumu “Lauviņas”, “Varavīksnītes” un                   
“Villa Alma” - apsaimniekošanā. Līdz ar to SIA “OC Liepāja” pašvaldības deleģētos 
uzdevumus pašvaldības īpašumā esošajās sporta bāzēs var veikt efektīvāk kā pati 
pašvaldība. 

Nododot SIA “OC Liepāja” funkciju, tiks nodrošināts, ka pašvaldības īpašums tiks 
izmantots ne tikai pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 
īstenošanai, bet arī citu sporta un kultūras pasākumu rīkošanai. SIA “OC Liepāja” būs 
iespēja organizēt pasākumus tā, lai tie savstarpēji nepārklātos. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, kā arī, ievērojot Liepājas pilsētas 
domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar SIA “OC Liepāja” par no 

pašvaldības autonomās funkcijas, t.i., veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu, izrietošu uzdevumu deleģēšanu. 

 

2. Pilnvarot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta 
jautājumos parakstīt lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas līgumu. 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

Nosūtāms: Domes priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos,                       
SIA “OC Liepāja”, Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas 
daļai, Juridiskajai daļai, Nekustamā īpašuma pārvaldei, Liepājas pilsētas 
Domes Sporta pārvaldei, Finanšu pārvaldei 
 

 
 
 
  



 

 

 
                                                                                  PIELIKUMS 
                                                                                  Liepājas pilsētas domes 2020.gada 
                                                                                  23.janvāra lēmumam Nr.12/2      
    

 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS 
 

 

Liepājā             2020.gada 29.janvārī 
 
 
Liepājas pilsēta pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa personā, kurš 
darbojas uz Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.12/2 "Par 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"" pamata, un  
 

SIA "OC Liepāja", vienotais reģistrācijas Nr.40003421648, turpmāk - Pilnvarotā 
persona, tās valdes locekļa Raivo Špaka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata,  
 

līdzēji saukti arī abi kopā turpmāk - Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs,  
 

ievērojot, ka  
 

- likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikta pašvaldību 
autonomā funkcija - gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pašvaldībai nodrošināt 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, organizatoriska un finansiāla 
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm. Minētā funkcija sevī ietver arī iedzīvotāju tiesības iegūt izglītību drošā un 
sakārtotā vidē, kā arī no tā izrietošo pienākumu pašvaldībām uzturēt tās izveidoto 
iestāžu, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, ēkas un telpas (Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 7.punkts un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta 
otrās daļas 6.punkts); 

 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu. No minētās funkcijas izriet ne tikai nodrošināt profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmu īstenošanu, bet arī attiecīgas sporta infrastruktūras 
apsaimniekošanu un uzturēšanu, nodrošināt un koordinēt veselību veicinošus un 
izglītojošus sporta pasākumus, tai skaitā uzraudzīt un uzlabot sportistu veselības 
stāvokli, kā arī paaugstināt jaunatnes sporta, tai skaitā futbola sistēmas kvalitāti; 

 

- likuma "Par pašvaldībām" 15.panta ceturtā daļa paredz, ka no katras 
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, 
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var, citstarp, deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var 
deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; 

 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 1.punktu Liepājas 
pilsētas pašvaldība kopā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais 
centrs" ir izveidojusi SIA "OC Liepāja", kuras darbības mērķi ir veicināt aktīvu 
dzīvesveidu; 

 

- SIA "OC Liepāja" nodrošina pilsētas sporta bāzes apsaimniekošanu, sporta 
sacensību un citu sporta pasākumu rīkošanu; 

 
 

- SIA "OC Liepāja" ir kapitālsabiedrība, kurā Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder 
143 kapitāla daļas. SIA "OC Liepāja" nodrošina pilsētas sporta bāzes apsaimniekošanu, 
sporta sacensību un citu sporta pasākumu rīkošanu; 

 



 

 

- Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 "Par 
kapitālsabiedrībām" ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA "OC Liepāja", konstatējot, ka 
kapitālsabiedrības SIA "OC Liepāja" darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.pantam; 

 

- ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666 "Par Sporta 
politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam" atbalstītas Sporta politikas       
pamatnostādnes  2014.-2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par prioritāriem 
atzīti sporta politikas virzienu - Bērnu un jauniešu sports un Sports visiem attīstība. Lai 
sasniegtu pamatnostādnēs definēto sporta politikas mērķi, kā pamatnostādņu virzieni 
noteikti, tai skaitā iedzīvotāju pietiekama fiziskā aktivitāte un izpratne par fizisko 
aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, kā arī sporta 
infrastruktūra; 

 

- Liepājas pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam ir izvirzītas divas 
rīcībpolitikas ar konkrētām rīcībām. Rīcībpolitika (RP1.1.) - konkurētspējīga izglītība, 
prasmju attīstīšana un nodarbinātības iespēju paplašināšana un rīcība (R 1.1.2.(11.)) - 
paplašināt iespējas vasaras nodarbinātībai un dažādu prasmju attīstīšanai. Kā arī  
rīcībpolitika (RP 1.3.) - pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā 
mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un 
piederības sajūtas stiprināšana un rīcība (R 1.3.4.(4.)) - turpināt attīstīt atbilstošu sporta 
infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes 
modernizācija, tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze "Draudzība") un sporta inventāra, 
aprīkojuma iegāde.  

 

Ņemot vērā, ka  
- bērnu un jauniešu sportisko aktivitāšu rezultātā tiek veicināta vienotas, 

saliedētas sabiedrības veidošanās. Lai Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošinātu 
kvalitatīvu bērnu un jauniešu izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu, kā arī nodrošinātu 
pieejamību bērnu un jauniešu sportam dažādos sporta veidos, nepieciešams, lai sporta 
infrastruktūra tiktu uzturēta atbilstošā kvalitātē; 

 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 
41.panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 
15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, noslēdz šāda satura 
deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums: 

2. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības 

1.1. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu, un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma "Par pašvaldībām" 
15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - 
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu - izrietošus pārvaldes uzdevumus: 

1.1.1. koordinēt veselību veicinošus un izglītojošus sporta pasākumus, tai skaitā 
uzraudzīt un uzlabot sportistu veselības stāvokli; 

1.1.2. atbalstīt aktivitātes, kas vērstas uz sporta attīstību; 
       1.1.3. paaugstināt jaunatnes sporta sistēmas kvalitāti,  

1.1.4. sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstību un iestāžu infrastruktūru; 

1.1.5. rosināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, interesi par sportošanas 
iespējām, tādējādi veicinot interesi par veselīgu dzīvesveidu. 

 

6.2. Pilnvarotā persona darbojas Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajos nekustamajos 
īpašumos: stadionā "Daugava" (Jūrmalas parks 3 un Jūrmalas parks 4, Liepāja), 
stadionā "Olimpija" (Zvejnieku aleja 2), stadionā Zemnieku ielā 29, un Darbnīcu ielā 10, 
Liepājā, Daugavas sporta zālē (Skolas ielā 9, Liepājā), atpūtas kompleksā "Draudzība" 
un nekustamajos īpašumos "Lauviņas", "Varavīksnītes", Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 
kā arī citos īpašumos. Pilnvarotā persona Uzdevumu izpildes nodrošināšanai sniedz 
maksas pakalpojumus. Pilnvarotajai personai nav tiesību Uzdevumus un no 
Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām 
personām. 

 



 

 

6.3. Pašvaldība: 
6.3.1. pārrauga Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē; 
6.3.2. izvērtē Pilnvarotajai personai Uzdevumu izpildes kvalitāti un efektivitāti 

atbilstoši līguma 5.7.punktā izvirzītajiem kritērijiem; 
6.3.3. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus; 
6.3.4. normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai 

personai finanšu līdzekļus Līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai; 
6.3.5. tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un 

paskaidrojumus par Uzdevumu izpildi; 
6.3.6. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma un atbilst 

Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 
 

6.4. Pilnvarotā persona: 
6.4.1. nodrošina kvalitatīvu, profesionālu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu 

Līguma izpildi; 
6.4.2. sadarbībā ar Pašvaldību izvērtē sporta, aktīvā dzīvesveida vai kultūras 

pasākumu iespēju nodrošināšanu Liepājas pilsētas pašvaldības 
iedzīvotājiem; 

6.4.3. saņem maksu par Līguma izpildes rezultātā sniegtajiem pakalpojumiem, 
kuri izmantojami Uzdevumu izpildes nodrošināšanai; 

6.4.4. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu Uzdevumu 
izpildi; 

6.4.5. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt līdzekļus Uzdevumu 
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai; 

6.4.6. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu 
apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādāk; 

6.4.7. nodrošina, ka tās veiktās personas datu apstrādes ir atbilstošas spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par veikto 
personu datu apstrādi; 

6.4.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts, 
pašvaldības institūcijām vai sabiedriskajām organizācijām. 

6.5. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, pakalpojumus sniedz saimnieciskās 
darbības veidā, kuru Pilnvarotā persona izmanto savas darbības nodrošināšanai 
un Uzdevumu veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav 
noteikts citādi. 

6.6. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, nodrošina fizisko personu datu apstrādi 
atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamiem, spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula). 
Regulas izpratnē ir uzskatāma par pārzini un atbild par tās veiktajām personu datu 
apstrādes darbībām un aizsardzību. 

6.7. Sniegto maksas pakalpojumu apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā 
arī atbrīvojumus nosaka Pašvaldības dome. 

 

7. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 
 

7.1. Pilnvarotā persona Uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus finansē no 
Līgumā noteiktajā kārtībā piešķirtajiem līdzekļiem un pakalpojumu sniegšanas 
gūtajiem līdzekļiem. 
 

7.2. Ja Pilnvarotās personas gūtais finansējums no maksas pakalpojumu sniegšanas 
pilnībā nenodrošina pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, Pilnvarotā persona var 
lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus un citus resursus Līgumā Uzdevumu veikšanai, 



 

 

iesniedzot Pašvaldībai finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības 
pamatojumu un aprēķinus. 

 

7.3. Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu 
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus un var lemt par attiecīgu finanšu 
līdzekļu un citu resursu piešķiršanu, paredzot to Pašvaldības ikgadējā budžetā. 

 

7.4. Jebkuru papildu finansējumu Pilnvarotajai personai piešķir katra saimnieciskā 
gada ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot Pašvaldības noteiktā kārtībā. 

 

7.5. Pašvaldības piešķirto finansējumu Pilnvarotajai personai pārskaita Pašvaldības 
noteiktā kārtībā. Pilnvarotā persona Pašvaldības un Pašvaldības budžetu 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atskaites un pārskatus 
par iedalītā finansējuma izlietojumu. 

 

7.6. Pašvaldība ne retāk kā reizi divos gados veic pārbaudes par Pilnvarotajai personai 
iedalīto finanšu līdzekļu un citu resursu izlietojumu un tā atbilstību piešķirtajam 
mērķim. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši 
piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā atmaksā Pašvaldības 
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā 
gada ietvaros būtiski apdraud kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā 
laika periodā. 

 

8. Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība 
 

3.4 Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā 
uzņēmusies, sniedzot no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā 
persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas 
izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un 
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 
 

3.5 Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevumu īstenošanu kopumā un par iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanas nodrošināšanu Liepājas 
pašvaldības iedzīvotājiem. 

 

3.6 Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas 
Uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un 
zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā 
persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

 

9. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 
 

9.1. Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Līguma 
izpildes kontroli par finanšu līdzekļu izlietojumu veic iekšējo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā Pašvaldības institūcija atbilstoši kompetencei. 

 
 

9.2. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un 
ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

 

9.3. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, apņemas: 
9.3.1. savas kompetences ietvaros un Pašvaldību darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu kārtībā un termiņā sniegt atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem vai tiem pielīdzināmiem dokumentiem; 

9.3.2. līdz katra mēneša 15.datumam iesniegt informāciju Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" par 
iepriekšējā mēnesī izmantotajām Līguma 5.7.punktā minētajām apjoma 
stundām; 

9.3.3. informēt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde" par Līguma 5.7.punktā minēto iesniegto grafiku 
pārkāpumiem; 

9.3.4. pēc Pašvaldības pieprasījuma sakarā ar trešo personu sūdzību par 
Pilnvarotās personas darbību saņemšanu sniegt Pašvaldības noteiktajā 



 

 

termiņā informāciju un paskaidrojumus, kas saistīti ar konkrēto sūdzību un ir 
Uzdevumu ietvaros; 

9.3.5. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma deleģēšanas līgumā 
noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar Uzdevumu izpildi. 
 

4.4. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu 
prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas. 
 

10. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un pārskatu, ziņojumu 
sniegšanas kārtība 

 

10.1. Pilnvarota persona ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā sniedz informāciju, 
ja tiek pārtraukta kāda Līguma 1.1.punktā noteiktā Uzdevuma sniegšana, un par tā 
sniegšanas pārtraukšanas iemesliem. 
 

10.2. Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai šādus pārskatus un ziņojumus: 
10.2.1. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām, pārskatu par 

Pilnvarotās persona finanšu resursu izlietojumu iepriekšējā ceturksnī; 

10.2.2. 1 (viena) mēnešu laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām, pārskatu par 

iepriekšējā ceturksnī Līguma ietvaros realizētajiem sporta, aktīvās atpūtas, 

kultūras vai citu ar deleģēto funkciju izrietošajiem pasākumiem; 

10.2.3. līdz kārtējā gada 1.oktobrim, pārskatu par Uzdevuma izpildi atbilstoši 

5.7.punktā norādītajiem kritērijiem iepriekšējos trīs ceturkšņos; 

10.2.4. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc saimnieciskā gada beigām, pārskatu par 

Uzdevuma izpildi atbilstoši 5.7.punktā norādītajiem kritērijiem iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā. 
 

5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt, pieprasījumā norādot, kāda informācija Pašvaldībai 
nepieciešama, un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus par 
Uzdevumu izpildi jebkurā laikā, par to rakstiski vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš 
informējot Pilnvaroto personu. 

 

5.4. Pašvaldība izvērtē Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus, kurā Pilnvarotā 
persona iekļauj informāciju par Uzdevumu izpildes sasniegtajiem rezultātiem un to 
novērtējuma kritēriju rādītājiem, finanšu un citu resursu izlietojumu un to efektivitāti, 
sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam un citu papildu informāciju, kuru Pilnvarotā 
persona uzskata par nozīmīgu Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtēšanai. 
 

5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Pilnvaroto personu, veikt pārbaudi par 
Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu. 

 

5.6. Pārskatā par Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu tiek atspoguļoti attiecīgajā 
laikposmā veikto Uzdevumu, kā arī sniegto pakalpojumu kvantitatīvie rādītāji, resursu 
izlietojums. 

             
5.7. Pilnvarotās personas Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem 
kritērijiem: 

5.7.1. nodrošināt sporta skolu mācību - treniņu process, atbilstoši sporta skolas 
administrācijas iesniegtajiem mācību - treniņu grafikiem; 

5.7.2. nodrošināt sporta skolu organizēto sacensību un turnīru norisi, atbilstoši 
sporta skolas administrācijas iesniegtiem sacensību plāniem; 

5.7.3. nodrošināt vispārējo izglītības iestāžu sporta - mācību stundu procesu, 
atbilstoši iesniegtajam grafikam; 

5.7.4. nodrošināt citu nevalstisko organizāciju un biedrību sporta un brīvā laika 
pavadīšanas pasākumus, atbilstoši konkrētajam uzdevumam.  

Kopējais stundu apjoms - ne mazāk kā 14040 (četrpadsmit tūkstoši četrdesmit) 
un vismaz 5 (piecas) nometnes atpūtas kompleksā “Draudzība”. 

 

5.8. Pašvaldība pēc 5.2.3. un 5.2.4.apakšpunktā minēto pārskatu saņemšanas izvērtē 
Pilnvarotās personas rezultatīvos rādītājus atbilstoši Līguma 5.7.punktam. 



 

 

 

5.9. Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā 
persona nav izpildījusi un sasniegusi rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības: 

5.9.1. pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru; 
5.9.2. pārskatīt rezultatīvos rādītājus; 
5.9.3. uzteikt Līgumu. 

 

8. Nepārvarama vara 
 

8.1. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un 
apstāklis, kas nav atkarīgs no Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru 
nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un 
apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, 
karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek 
uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks. 
 

8.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku 
novēršanai, kā arī noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas 
nodrošināt Uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas 
gadījumam, Pilnvarotā persona ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no nepārvaramas 
varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību. 
 

8.3. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku 
mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

 

9. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
 

9.1. Līgums ir noslēgts uz 1 (vienu) gadu - līdz 2021.gada 28.janvārim. Līgums stājas 
spēkā 2020.gada 29.janvārī.  
 

9.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi un no tā 
izrietošajām tiesiskajām attiecībām un saistībām, Līdzēji risina pārrunu ceļā, 
savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

 

9.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar 
parakstīšanas dienu, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

 

9.4. Pašvaldībai un Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, 
neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai 
arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

 

10. Noslēguma jautājumi 
 

10.1. Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus 
līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no 
Līguma izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām 
personām. 
 

10.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu 
grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu 
izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 

 

10.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, 
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un saistību 
pārņēmējam. 
 

10.4. Pašvaldībai vai Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, ja 
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 
privātpersonai. Šajā gadījumā nav jāievēro Līgumā noteiktais uzteikuma termiņš. 

 

10.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros 



 

 

ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas - Pašvaldībā, otrs - pie 
Pilnvarotās personas. 

 
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 
                Pilnvarotā persona 
 SIA "OC Liepāja" 
 Reģ.nr.40003421648        
      Jūrmalas parks 3, Liepāja, LV-3401 
 
          _______________________ 
                     V.Uzvārds 

Pašvaldība 
Liepājas pilsētas pašvaldība 

Reģ.nr.40900016437 
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

 
_______________________ 

V.Uzvārds 
  

 
 
 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                   Nr.13/2 
(prot. Nr.2, 12.§) 

Nr.233             
 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 
 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla 
palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai 
u.c.). 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus 
nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt 
ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” ir dibināta 1998.gada 24.februārī, tā ir pašvaldības 
dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Liepājas pilsētas pašvaldībai. 
SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” ir profesionāls Kurzemes reģionālais muzikāli dramatiskais 
teātris ar pastāvīgu un augsti kvalificētu trupu, kas piedāvā daudzveidīgu, mākslinieciski 
bagātu un kvalitatīvu repertuāru ikvienam reģiona iedzīvotājam, un ir Kurzemes mākslas, 
mūzikas, teātra un kultūras centrs. 

Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 “Par 
kapitālsabiedrībām” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS”, 
konstatējot, ka kapitālsabiedrības SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” darbība atbilst Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, kā arī noteikusi SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 
vispārīgos stratēģiskos mērķus - tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, tās garīgā 
līmeņa un pašapziņas celšana, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un 
pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem. 

Ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401 “Par kultūrpolitikas 
pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija”” apstiprinātas kultūrpolitikas 
pamatnostādnes līdz 2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par prioritārām ir 
definētas četras, kur viena no tām ir radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu 
pieejamība. Lai sasniegtu pamatnostādnēs definēto kultūrpolitikas mērķi, radošas 
teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība, tā sasniegšanas virzieni noteikti: 
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstības un pieejamības 
nodrošināšana; radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu piesaistes sekmēšana un 
radošas vides veidošana ārpus Rīgas. Saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” 
rīcību 1.3.3.(1.) “Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā 
(mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās), veicinot un atbalstot SIA “LIEPĀJAS 



 

 

TEĀTRIS” starptautiskās konkurētspējas attīstību”. 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī, ievērojot Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 

N O L E M J : 
 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” par no 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības 
autonomās funkcijas izrietoša pārvaldes uzdevuma - rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību - deleģēšanu. 

 

2. Pilnvarot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta 
jautājumos parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu. 

 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

Nosūtāms: Domes priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos, 
Kultūras pārvaldei, Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un 
revīzijas daļai, Juridiskajai daļai, Izpilddirektora birojam, Finanšu 
pārvaldei, SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 
 

 
 
   

 
 

  



 

 

                                                                            PIELIKUMS 
                                                                                               Liepājas pilsētas domes  

                                                                                            2020.gada 23.janvāra 
                                                                                                 lēmumam Nr.13/2       

 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS 
 
Liepājā                          2020.gada 28.janvāris 
 
Liepājas pilsēta pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa  personā, kurš 
darbojas uz Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.13/2 "Par 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS""  pamata, no vienas puses 
un  
 

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS", vienotais reģistrācijas Nr.42103019377, turpmāk - 
Pilnvarotā persona, tās valdes priekšsēdētāja Herberta Laukšteina un valdes locekles 
Evas Ciekurzes personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīgi pārstāvēt 
kapitālsabiedrību kopā, no otras puses, 
 

abi kopā turpmāk - Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs,  
 

ievērojot, ka 
 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 
 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai 
citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un 
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā 
aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var 
veikt efektīvāk; 

 

- Pašvaldības SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" ir dibināta 1998.gada 24.februārī, tā ir 
pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Liepājas 
pilsētas pašvaldībai. SIA "Liepājas teātris" ir profesionāls Kurzemes reģionālais 
muzikāli dramatiskais teātris ar pastāvīgu un augsti kvalificētu trupu, kas piedāvā 
daudzveidīgu un mākslinieciski bagātu un kvalitatīvu repertuāru ikvienam reģiona 
iedzīvotājam un ir Kurzemes mākslas, mūzikas, teātra un kultūras centrs. 

 

- Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 "Par 
kapitālsabiedrībām" ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 
konstatējot, ka kapitālsabiedrības SIA "Liepājas teātris" darbība atbilst Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, kā arī noteikusi                  SIA "LIEPĀJAS 
TEĀTRIS" vispārējo stratēģisko mērķi - tautas kultūras vajadzību nodrošināšana, 
tās garīgā līmeņa un pašapziņas celšana, profesionālā teātra mākslas 
daudzveidības un pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem. 

 

- Ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401 "Par kultūrpolitikas 
pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija"" kultūrpolitikas 
pamatnostādnes līdz 2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par 
prioritārām ir definētas četras, kur viena no tām ir radošas teritorijas un kultūras 
pakalpojumu pieejamība; 

 



 

 

- Liepājas pilsētas Attīstības programmā 2015.-2020.gadam ir izvirzītas                     
rīcībpolitikas (1.3.) - pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā 
mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā 
un piederības sajūtas stiprināšana. 

 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta 
pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 15.panta 
ceturto daļu, 
 

noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums: 

3. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības 
 

1.1.    Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu, un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā 
ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma "Par 
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās 
funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību un tautas 
jaunrades attīstību - izrietošus pārvaldes uzdevumus (turpmāk arī - Uzdevumi): 
10.2.5. būt starptautiski konkurentspējīgam mākslas un kultūras centram, 

piedāvājot profesionālu dramatiskā teātra programmu ar izkoptām 
muzikālajām tradīcijām ikvienam apmeklētājam; 

10.2.6. radīt pieejamas plašai sabiedrībai daudzveidīgas un kvalitatīvas 
profesionālās teātra mākslas izrādes gan stacionāri, gan viesizrāžu 
norises vietās, popularizējot Liepājas pilsētas vārdu un piesaistot Liepājas 
pilsētai regulāru kultūras tūrisma plūsmu; 

10.2.7. ar teātra mākslas starpniecību veicināt  nacionālās identitātes un latviešu 
kultūras nostiprināšanu, sabiedrības integrācijas procesus 

10.2.8. īstenot izglītojošus pasākumus un programmas bērnu un jauniešu 
personības izaugsmei, radot interesi un izpratni par teātra mākslu; 

10.2.9. pilnveidot un attīstīt augsti kvalificētu teātra trupu, kas profesionāli spēj 
skatītāju izglītot, likt viņam domāt un just; 

10.2.10. veicināt radošo industriju procesus, veidojot augstvērtīgi 
mākslinieciskus projektus ar dažādiem sadarbības partneriem. 

 

10.3. Pilnvarotā persona darbojas Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, t.sk. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā 
Teātra ielā 4, Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars" un izbraukuma viesizrādēs 
Rīgā un reģionos. Pilnvarotā persona Uzdevumu izpildes nodrošināšanai sniedz 
maksas pakalpojumus. Pilnvarotajai personai nav tiesību Uzdevumus un no 
Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt 
citām personām. 
 

10.4. Pašvaldība: 
10.4.1. pārrauga Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē; 
10.4.2. izvērtē Pilnvarotajai personai Uzdevumu izpildes kvalitāti un efektivitāti 

atbilstoši Līguma 5.7.punktā izvirzītajiem kritērijiem; 
10.4.3. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus; 
10.4.4. izvērtē un apstiprina Pilnvarotās personas iesniegtos investīciju plānus 

atbilstoši Uzdevumu izpildes vajadzībām; 
10.4.5. normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai 

personai finanšu līdzekļus Uzdevumu izpildei; 
10.4.6. tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un 

paskaidrojumus par Uzdevumu izpildi; 
10.4.7. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma un atbilst 

Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 
 

10.5. Pilnvarotā persona: 
10.5.1. nodrošina kvalitatīvu, profesionālu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu 

Līguma izpildi; 



 

 

10.5.2. izvērtē teātra repertuāra iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas 
kvalitātes teātra un kultūras pasākumu realizēšanas iespēju pieejamību 
Liepājas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem; 

10.5.3. nodrošina teātra izrādes gan Liepājas teātra telpās, Teātra ielā 4, Liepājā, 
gan izbraukuma viesizrādēs; 

10.5.4. saņem maksu par Līguma izpildes rezultātā sniegtajiem pakalpojumiem, 
kuri izmantojami Uzdevumu izpildes nodrošināšanai; 

10.5.5. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu mākslas un 
kultūras pasākumu piedāvājumu; 

10.5.6. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt līdzekļus Uzdevumu 
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai; 

10.5.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu 
apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādāk; 

10.5.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām kultūras 
institūcijām. 

10.6. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, pakalpojumus sniedz saimnieciskās 
darbības veidā, kuru Pilnvarotā persona izmanto savas darbības nodrošināšanai 
un Uzdevumu veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav 
noteikts citādi. 

10.7. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, nodrošina fizisko personu datu apstrādi 
atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamiem, spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula). 
Regulas izpratnē ir uzskatāma par pārzini un atbild par tās veiktajām personu datu 
apstrādes darbībām un aizsardzību. 

10.8. Sniegto maksas pakalpojumu apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā 
arī atbrīvojumus nosaka Liepājas pilsētas dome. 

 

11. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 
 

11.1. Pilnvarotā persona Uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus finansē no 
pakalpojumu sniegšanas gūtajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā piešķirtajiem 
līdzekļiem. 
 

11.2. Ja Pilnvarotās personas gūtais finansējums no maksas pakalpojumu sniegšanas 
pilnībā nenodrošina pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, Pilnvarotā persona var 
lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus un citus resursus Līguma Uzdevumu veikšanai, 
iesniedzot Pašvaldībai finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības 
pamatojumu un aprēķinus. 

 

11.3. Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu 
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus un var lemt par attiecīgu finanšu 
līdzekļu un citu resursu piešķiršanu, paredzot to Pašvaldības ikgadējā budžetā. 

 

11.4. Jebkuru papildu finansējumu Pilnvarotajai personai piešķir katra saimnieciskā 
gada ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot Pašvaldības noteiktā kārtībā. 

 

11.5. Pašvaldības piešķirto finansējumu Pilnvarotajai personai pārskaita Pašvaldības 
noteiktā kārtībā. Pilnvarotā persona Pašvaldības un Pašvaldības budžetu 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atskaites un pārskatus 
par iedalītā finansējuma izlietojumu. 

 
11.6. Pašvaldība ne retāk kā reizi divos gados veic pārbaudes par Pilnvarotajai personai 

iedalīto finanšu līdzekļu un citu resursu izlietojumu un tā atbilstību piešķirtajam 
mērķim. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši 



 

 

piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā atmaksā Pašvaldības 
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā 
gada ietvaros būtiski apdraud kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā 
laika periodā. 

 

11.7. Pilnvarotā persona, tās apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Līguma 1.5. un 
1.6.punktā noteikto, patstāvīgi nosaka savu producēto teātra izrāžu biļešu cenu 
apmēru. 

 

12. Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība 
 

3.7 Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā 
uzņēmusies, sniedzot no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā 
persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas 
izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un 
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 
 

3.8 Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevumu īstenošanu kopumā un par attiecīgo 
profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu Liepājas pašvaldības 
iedzīvotājiem. 

 

3.9 Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas 
Uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un 
zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā 
persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

 

13. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 
 

13.1. Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Līguma 
izpildes kontroli par finanšu līdzekļu izlietojumu veic iekšējo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā Pašvaldības institūcija atbilstoši kompetencei. 
 

13.2. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un 
ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

 

13.3. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, apņemas: 
13.3.1. savas kompetences ietvaros un Pašvaldību darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu kārtībā un termiņā sniegt atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem vai tiem pielīdzināmiem dokumentiem; 

13.3.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma sakarā ar trešo personu sūdzību par 
Pilnvarotās personas darbību saņemšanu sniegt Pašvaldības noteiktajā 
termiņā informāciju un paskaidrojumus, kas saistīti ar konkrēto sūdzību un ir 
Uzdevumu ietvaros; 

13.3.3. pēc Pašvaldības pieprasījuma Līgumā noteiktā kārtībā sniegt informāciju 
sakarā ar Uzdevumu izpildi. 
 

13.4. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu 
prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas. 

 

14. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un pārskatu, ziņojumu 
sniegšanas kārtība 

 

14.1. Pilnvarota persona ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) dienu laikā sniedz informāciju, 
ja tiek pārtraukta kāda Līguma 1.1.punktā noteiktā Uzdevuma sniegšana, un par 
tā sniegšanas pārtraukšanas iemesliem. 

 
14.2. Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai šādus pārskatus un ziņojumus: 

14.2.1. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām, pārskatu par 

Pilnvarotās persona finanšu resursu izlietojumu iepriekšējā ceturksnī; 



 

 

14.2.2. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām pārskatu par 

iepriekšējā ceturksnī Līguma ietvaros uzvestajiem jauniestudējumiem, 

nospēlēto izrāžu skaitu teātra telpās un izbraukumos, pārdoto biļešu skaitu 

un gūtajiem ieņēmumiem. 

14.2.3. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc saimnieciskā gada beigām, pārskatu par 

Uzdevuma izpildi atbilstoši 5.7.punktā norādītajiem kritērijiem iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā. 
 

5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt, pieprasījumā norādot, kāda informācija Pašvaldībai 
nepieciešama, un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus par 
Uzdevumu izpildi jebkurā laikā, par to rakstiski vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš 
informējot Pilnvaroto personu. 
 

5.4. Pašvaldība izvērtē Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus, kurā Pilnvarotā 
persona iekļauj informāciju par Uzdevumu izpildes sasniegtajiem rezultātiem un to 
novērtējuma kritēriju rādītājiem, finanšu un citu resursu izlietojumu un to efektivitāti, 
sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam un citu papildu informāciju, kuru Pilnvarotā 
persona uzskata par nozīmīgu Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtēšanai. 
 

5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Pilnvaroto personu, veikt pārbaudi par 
Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu. 

 

5.6. Pārskatā par Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu tiek atspoguļoti attiecīgajā 
laikposmā veikto Uzdevumu, kā arī sniegto pakalpojumu kvantitatīvie rādītāji, resursu 
izlietojums.              

5.7. Pilnvarotās personas Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem 
kritērijiem: 

5.7.1. jauniestudējumu skaits - 7 izrādes, no kurām viena mazās formas izrāde 
Liepājas teātra Mazajai zālei koncertzālē "Lielais dzintars" un viena izrāde bērnu 
un jauniešu auditorijai; 
5.7.2. kopējais izrāžu skaits - 190 izrādes; 
5.7.3. teātra skatītāju skaits (neskaitot grupu ekskursijas) - 61 000 skatītāju gadā; 
5.7.4. biļešu u.c. ieņēmumi procentuālā  attiecībā pret pašvaldības dotāciju -          40 
procenti. 

 

5.8. Pašvaldība pēc 5.2.3.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē Pilnvarotās 
personas rezultatīvos rādītājus atbilstoši Līguma 5.7.punktam. 

 

5.9. Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā 
persona nav izpildījusi un sasniegusi rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības: 

5.9.1. pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru; 
5.9.2. pārskatīt rezultatīvos rādītājus; 
5.9.3. uzteikt Līgumu. 

 

6. Nepārvarama vara 
 

9.5. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un 
apstāklis, kas nav atkarīgs no Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru 
nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un 
apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, 
karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek 
uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks. 
 

9.6. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku 
novēršanai, kā arī noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas 
nodrošināt Uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas 
gadījumam, Pilnvarotā persona ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no nepārvaramas 
varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību. 
 

9.7. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku 
mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 



 

 

nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 
 

10. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
 

10.1. Līgums ir noslēgts uz 1 (vienu) gadu - līdz 2021.gada 27.janvārim. Līgums stājas 
spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
 

10.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi un no tā 
izrietošajām tiesiskajām attiecībām un saistībām, Līdzēji risina pārrunu ceļā, 
savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

 

10.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar 
parakstīšanas dienu, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

 

10.4. Pašvaldībai un Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, 
neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai 
arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

 

11. Noslēguma jautājumi 
 

11.1. Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus 
līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no 
Līguma izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām 
personām. 
 

11.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu 
grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu 
izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
 

11.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, 
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un saistību 
pārņēmējam. 
 

11.4. Pašvaldībai vai Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, ja 
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 
privātpersonai. Šajā gadījumā nav jāievēro Līgumā noteiktais uzteikuma termiņš. 

 

11.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros 
ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pašvaldības, otrs pie 
Pilnvarotās personas. 

 
12. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 
  Pilnvarotā persona      Pašvaldība 
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2020.gada 23.janvārī                                 Nr.14/2 
(prot. Nr.2, 13.§) 

Nr.233             
 

 

 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” 
 
 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikta pašvaldību 
autonomā funkcija - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība 
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus 
nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt 
ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā 
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” 
(turpmāk arī - SIA “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS”) ir dibināta 2000.gada 22.septembrī un 
tās mērķis ir veicināt izglītotas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanos, piedāvājot 
daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu repertuāru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. 

 

Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 “Par 
kapitālsabiedrībām” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS”, 
konstatējot, ka kapitālsabiedrības SIA “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” darbība atbilst 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam. 

 

Ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401 “Par kultūrpolitikas 
pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija”” apstiprinātas kultūrpolitikas 
pamatnostādnes līdz 2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par prioritārām ir 
definētas četras, kur viena no tām ir radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu 
pieejamība. Lai sasniegtu pamatnostādnēs definēto kultūrpolitikas mērķi, radošas 
teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība, tā sasniegšanas virzieni noteikti: 
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstības un pieejamības 
nodrošināšana; radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu piesaistes sekmēšana un 
radošas vides veidošana ārpus Rīgas. Saskaņā ar Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” 
rīcību 1.3.3.(1.) “Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā 
(mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)”. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī, ievērojot Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 



 

 

 

N O L E M J : 
 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar Pašvaldības sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” par no likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietoša 
pārvaldes uzdevuma - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību - deleģēšanu. 
 

2. Pilnvarot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta 
jautājumos parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu. 

 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                     Jānis VILNĪTIS 

Nosūtāms: Domes priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos, Kultūras 
pārvaldei, Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļai, 
Juridiskajai daļai, Izpilddirektora birojam, Finanšu pārvaldei,                          
SIA “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” 

 
  



 

 

                                            PIELIKUMS 
                                                                                  Liepājas pilsētas domes 2020.gada 
                                                                                     23.janvāra lēmumam Nr.14/2     

 

  
 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS 
 

Liepājā                                2020.gada 
31.janvāris 
 
Liepājas pilsēta pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa personā, kurš 
darbojas uz Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.14/2 "Par 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"" pamata, no vienas puses un  
 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS", 
vienotais reģistrācijas Nr.52103024331, turpmāk - Pilnvarotā persona, tās valdes 
locekles Leldes Vīksnas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīga pārstāvēt 
kapitālsabiedrību, no otras puses, 
 

abi kopā turpmāk - Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs,  
 

ievērojot, ka 
 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību 
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 
 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai 
citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un 
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā 
aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var 
veikt efektīvāk; 

 

- Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" ir 
dibināta 2000.gada 22.septembrī un tās mērķis ir veicināt izglītotas, radošas un 
vienotas sabiedrības veidošanos, piedāvājot daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu 
repertuāru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. 

 

- Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 "Par 
kapitālsabiedrībām" ir izvērtējusi pašvaldības dalību - Pašvaldības sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS", konstatējot, ka 
kapitālsabiedrības - Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS 
LEĻĻU TEĀTRIS" darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam. 
Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības izvērtējumu - Pašvaldības sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" darbojas nozarē, kur tirgus 
nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgā jomā un 
attiecīgi šajā nozarē ir jānodrošina, augstas kvalitātes standartu. 

 

- Ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401 "Par kultūrpolitikas 
pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija"" kultūrpolitikas 
pamatnostādnes līdz 2020.gadam. Ar minētajām pamatnostādnēm par 
prioritārām ir definētas četras, kur viena no tām ir radošas teritorijas un kultūras 



 

 

pakalpojumu pieejamība; 
 

-   Liepājas pilsētas Attīstības programmā 2015.-2020.gadam ir izvirzītas 
rīcībpolitikas (1.3.) - pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā 
mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un 
piederības sajūtas stiprināšana. 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta 
pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 15.panta 
ceturto daļu, 
 

noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums: 

4. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības 
 

14.3. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu, un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā 
ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma "Par 
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās 
funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību un tautas 
jaunrades attīstību - izrietošus pārvaldes uzdevumus (turpmāk arī - Uzdevumi): 
14.3.1. nodrošināt daudzveidīgu, laikmetam atbilstošu leļļu teātra repertuāru 

bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Liepājas pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā; 

14.3.2. radīt un darīt pieejamas, daudzveidīgas un kvalitatīvas, profesionālās 
teātra mākslas izrādes; 

14.3.3. ar teātra mākslas starpniecību veicināt bērnu un jauniešu personības 
veidošanos; 

14.3.4. īstenot izglītojošas un sociālas programmas sabiedrības izglītošanai un 
integrācijas procesu veicināšanai; 

14.3.5. rosināt sabiedrībā interesi par kultūru un apmierināt sabiedrības kultūras 
vajadzības Liepāja pilsētas pašvaldībā; 

14.3.6. veicināt izglītotas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanos. 
 

14.4. Pilnvarotā persona darbojas Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, t.sk. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā Rožu 
laukums 5/6, Liepājā. Pilnvarotā persona Uzdevumu izpildes nodrošināšanai 
sniedz maksas pakalpojumus. Pilnvarotajai personai nav tiesību Uzdevumus un 
no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības 
deleģēt citām personām. 
 

14.5. Pašvaldība: 
14.5.1. pārrauga Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē; 
14.5.2. izvērtē Pilnvarotajai personai Uzdevumu izpildes kvalitāti un efektivitāti 

atbilstoši Līguma 5.7.punktā izvirzītajiem kritērijiem; 
14.5.3. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus; 
14.5.4. izvērtē un apstiprina Pilnvarotās personas iesniegtos investīciju plānus 

atbilstoši Uzdevumu izpildes vajadzībām; 
14.5.5. normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai 

personai finanšu līdzekļus Uzdevumu izpildei; 
14.5.6. tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un 

paskaidrojumus par Uzdevumu izpildi; 
14.5.7. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma un atbilst 

Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 
 

14.6. Pilnvarotā persona: 
14.6.1. nodrošina kvalitatīvu, profesionālu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu 

Līguma izpildi; 
14.6.2. izvērtē teātra repertuāra iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas 

kvalitātes teātra un kultūras pasākumu realizēšanas iespēju pieejamību 
Liepājas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem; 



 

 

14.6.3. nodrošina teātra izrādes gan Liepājas leļļu teātra telpās, Rožu laukumā 
5/6, Liepājā, gan Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (skolās 
un bērnudārzos); 

14.6.4. saņem maksu par Līguma izpildes rezultātā sniegtajiem pakalpojumiem, 
kuri izmantojami Uzdevumu izpildes nodrošināšanai; 

14.6.5. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu mākslas un 
kultūras pasākumu piedāvājumu; 

14.6.6. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt līdzekļus Uzdevumu 
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai; 

14.6.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu 
apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādāk; 

14.6.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām kultūras 
institūcijām. 

14.7. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, pakalpojumus sniedz saimnieciskās 
darbības veidā, kuru Pilnvarotā persona izmanto savas darbības nodrošināšanai 
un Uzdevumu veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav 
noteikts citādi. 

14.8. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, nodrošina fizisko personu datu apstrādi 
atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamiem, spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula). 
Regulas izpratnē ir uzskatāma par pārzini un atbild par tās veiktajām personu 
datu apstrādes darbībām un aizsardzību. 

14.9. Sniegto maksas pakalpojumu apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā 
arī atbrīvojumus nosaka Liepājas pilsētas dome. 

 

15. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 
 

15.1. Pilnvarotā persona Uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus finansē no 
pakalpojumu sniegšanas gūtajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā piešķirtajiem 
līdzekļiem. 
 

15.2. Ja Pilnvarotās personas gūtais finansējums no maksas pakalpojumu sniegšanas 
pilnībā nenodrošina pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, Pilnvarotā persona var 
lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus un citus resursus Līguma Uzdevumu veikšanai, 
iesniedzot Pašvaldībai finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības 
pamatojumu un aprēķinus. 

 

15.3. Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu 
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus un var lemt par attiecīgu finanšu 
līdzekļu un citu resursu piešķiršanu, paredzot to Pašvaldības ikgadējā budžetā. 

 

15.4. Jebkuru papildu finansējumu Pilnvarotajai personai piešķir katra saimnieciskā 
gada ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot Pašvaldības noteiktā kārtībā. 

 

15.5. Pašvaldības piešķirto finansējumu Pilnvarotajai personai pārskaita Pašvaldības 
noteiktā kārtībā. Pilnvarotā persona Pašvaldības un Pašvaldības budžetu 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atskaites un pārskatus 
par iedalītā finansējuma izlietojumu. 

 

15.6. Pašvaldība ne retāk kā reizi divos gados veic pārbaudes par Pilnvarotajai personai 
iedalīto finanšu līdzekļu un citu resursu izlietojumu un tā atbilstību piešķirtajam 
mērķim. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši 
piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā atmaksā Pašvaldības 
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā 
gada ietvaros būtiski apdraud kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu 



 

 

iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā 
laika periodā. 

 

15.7. Pilnvarotā persona, tās apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Līguma 1.5. un 
1.6.punktā noteikto, patstāvīgi nosaka savu producēto teātra izrāžu biļešu cenu 
apmēru. 

 
16. Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība 

 

3.10 Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā 
uzņēmusies, sniedzot no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā 
persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas 
izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un 
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 
 

3.11 Pašvaldība ir atbildīga par Uzdevumu īstenošanu kopumā un par attiecīgo 
profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu Liepājas pašvaldības 
iedzīvotājiem. 

 

3.12 Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas 
Uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un 
zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā 
persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

 

17. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 
17.1. Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Līguma 

izpildes kontroli par finanšu līdzekļu izlietojumu veic iekšējo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā Pašvaldības institūcija atbilstoši kompetencei. 
 

17.2. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un 
ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

 

17.3. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, apņemas: 
17.3.1. savas kompetences ietvaros un Pašvaldību darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu kārtībā un termiņā sniegt atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem vai tiem pielīdzināmiem dokumentiem; 

17.3.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma sakarā ar trešo personu sūdzību par 
Pilnvarotās personas darbību saņemšanu sniegt Pašvaldības noteiktajā 
termiņā informāciju un paskaidrojumus, kas saistīti ar konkrēto sūdzību un ir 
Uzdevumu ietvaros; 

17.3.3. pēc Pašvaldības pieprasījuma Līgumā noteiktā kārtībā sniegt informāciju 
sakarā ar Uzdevumu izpildi. 
 

4.4. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu 
prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas. 
 

18. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un pārskatu, ziņojumu 
sniegšanas kārtība 

 

18.1. Pilnvarota persona ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) dienu laikā sniedz informāciju, 
ja tiek pārtraukta kāda Līguma 1.1.punktā noteiktā Uzdevuma sniegšana, un par 
tā sniegšanas pārtraukšanas iemesliem. 

 

18.2. Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai šādus pārskatus un ziņojumus: 
18.2.1. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām, pārskatu par 

Pilnvarotās persona finanšu resursu izlietojumu iepriekšējā ceturksnī; 

18.2.2. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām pārskatu par 

iepriekšējā ceturksnī Līguma ietvaros uzvestajiem jauniestudējumiem, 

nospēlēto izrāžu skaitu leļļu teātra telpās un izbraukumos, pārdoto biļešu 

skaitu un gūtajiem ieņēmumiem. 



 

 

18.2.3. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc saimnieciskā gada beigām, pārskatu par 

Uzdevuma izpildi atbilstoši 5.7.punktā norādītajiem kritērijiem iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā. 
 

5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt, pieprasījumā norādot, kāda informācija Pašvaldībai 
nepieciešama, un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus par 
Uzdevumu izpildi jebkurā laikā, par to rakstiski vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš 
informējot Pilnvaroto personu. 
 

5.4. Pašvaldība izvērtē Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus, kurā Pilnvarotā 
persona iekļauj informāciju par Uzdevumu izpildes sasniegtajiem rezultātiem un to 
novērtējuma kritēriju rādītājiem, finanšu un citu resursu izlietojumu un to efektivitāti, 
sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam un citu papildu informāciju, kuru Pilnvarotā 
persona uzskata par nozīmīgu Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtēšanai. 
 

5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Pilnvaroto personu, veikt pārbaudi par 
Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu. 

 

5.6. Pārskatā par Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu tiek atspoguļoti attiecīgajā 
laikposmā veikto Uzdevumu, kā arī sniegto pakalpojumu kvantitatīvie rādītāji, resursu 
izlietojums. 

             

5.7. Pilnvarotās personas Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem 
kritērijiem: 

5.7.1. jauniestudējumu skaits - 4 jauniestudējumi; 
5.7.2. izrāžu un pasākumu skaits teātra stacionārās telpās - 125 izrādes un 
pasākumi; 
5.7.3. teātra izrāžu un pasākumu apmeklētāju skaits - 8000 apmeklētāji; 
5.7.4. pašu ieņēmumi procentuālā attiecībā pret pašvaldības dotāciju -                    20 
procenti. 

 

5.8. Pašvaldība pēc 5.2.3.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē Pilnvarotās 
personas rezultatīvos rādītājus atbilstoši Līguma 5.7.punktam. 

 

5.9. Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā 
persona nav izpildījusi un sasniegusi rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības: 

5.9.1. pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru; 
5.9.2. pārskatīt rezultatīvos rādītājus; 
5.9.3. uzteikt Līgumu. 

 

6. Nepārvarama vara 
 

10.5. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un 
apstāklis, kas nav atkarīgs no Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru 
nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un 
apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, 
karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek 
uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks. 
 

10.6. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku 
novēršanai, kā arī noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas 
nodrošināt Uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas 
gadījumam, Pilnvarotā persona ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no nepārvaramas 
varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību. 
 

10.7. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku 
mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

 

11. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
 

11.1. Līgums ir noslēgts uz 1 (vienu) gadu - līdz 2021.gada 30.janvārim. Līgums stājas 



 

 

spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
 

11.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi un no tā 
izrietošajām tiesiskajām attiecībām un saistībām, Līdzēji risina pārrunu ceļā, 
savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

 

11.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar 
parakstīšanas dienu, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

 

11.4. Pašvaldībai un Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, 
neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai 
arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

 

13. Noslēguma jautājumi 
 

13.1. Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus 
līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no 
Līguma izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām 
personām. 
 

13.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu 
grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu 
izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
 

13.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, 
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un saistību 
pārņēmējam. 
 

13.4. Pašvaldībai vai Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, ja 
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 
privātpersonai. Šajā gadījumā nav jāievēro Līgumā noteiktais uzteikuma termiņš. 

 

13.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros 
ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pašvaldības, otrs pie 
Pilnvarotās personas. 

 
14. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 
  Pilnvarotā persona      Pašvaldība 
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Par deleģēšanas līguma noslēgšanu 
ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS” 
 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 10.punkts paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanu. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus 
nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt ar 
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās 
daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona 
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 

SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” dibināts 
1996.gadā (sākotnējais nosaukums B/O “Lejaskurzemes tūrisma informācijas birojs”), kura 
dibinātāji bija Liepājas rajona padome un Liepājas pilsētas dome. Pēc teritoriālās reformas 
SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” kapitāldaļu turētāji ir 
Liepājas pilsētas dome un bijušajā Liepājas rajonā jaunizveidoto novadu pašvaldības.               
SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” veic Latvijas un ārvalstu 
tūristu piesaistīšanu Liepājai un Liepājas apkārtnei ar mērķi iepazīstināt Latvijas un ārvalstu 
tūristus ar Liepājas tradīcijām, kultūru, kā arī sekmēt Liepājas un tās apkārtnē esošo 
saimniecisko darbību.  

Saskaņā ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” 
statūtiem tās darbības mērķi un veidi atbilstoši NACE klasifikatoram ir: 63.30. citur 
nekvalificētu tūrisma aģentūru un aģentu darbība; darbība, kas saistīta ar tūristu 
apkalpošanu; 75.13. efektīvas uzņēmējdarbības koordinēšana un veicināšana;                  
92.72. pārējā nekvalificētā rekreatīvā darbība, u.c. 

Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 “Par 
kapitālsabiedrībām” ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS”, konstatējot, ka kapitālsabiedrības SIA “LIEPĀJAS REĢIONA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
88.pantam, kā arī noteikusi kapitālsabiedrības SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS” darbībai vispārīgo stratēģisko mērķi - popularizēt Liepāju kā 
tūrisma galamērķi, panākot ārvalstu tūristu skaita pieaugumu, nodrošinot kvalitatīvu 



 

 

informāciju par tūrisma pakalpojumiem. 
 
SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” darbojas saskaņā 

ar šādiem attīstības plānošanas dokumentiem: Latvijas Nacionālās attīstības plānu          
2014.-2020.gadam (apstiprināts ar Latvijas Republikas Saeimas 2012.gada 20.decembra 
lēmumu), kas paredz uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošanu, izmantojot reģionu 
unikālo dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un 
kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu; Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam (apstiprināta ar Latvijas Republikas Saeimas 2010.gada 10.jūnija lēmumu), 
kas paredz kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu radošā tūrisma attīstīšanai, 
materiālā kultūras mantojuma popularizēšanu, attīstības centru izaugsmi; Latvijas tūrisma 
attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 
2014.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.326), kas paredz, ka tūrisms Latvijā ir uzskatāms par vienu 
no valsts ekonomiskās attīstības iespējām un pakalpojumu nozares prioritātēm, jo ir 
nozīmīgs eksporta ienākumu avots, kas palielina valsts iekšzemes kopproduktu; Liepājas 
pilsētas attīstības programmu 2015.-2020.gadam, Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju līdz 2030.gadam (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra 
lēmumu Nr.1). Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” Rīcībām: 

1.3.5.(1.) organizēt plašākai sabiedrībai saistošus seminārus par pilsētas 
kultūrvēsturiskajām vērtībām, stiprinot liepājnieku zināšanas par pilsētu un iesaistot 
iedzīvotājus pilsētas popularizēšanā; 

2.1.8.(1.) regulāri aktualizēt un papildināt informatīvās norādes pilsētvidē un 
informāciju pie konkrētiem tūrisma objektiem pilsētā; 

2.1.8.(2.) nodrošināt tūrisma informācijas biroja darbību, uzlabot aprīkojumu, 
izveidot preču un pakalpojumu klāstu, lai celtu tūristu apkalpošanas kvalitāti;  

2.1.8.(3.) pilnveidot publisko infrastruktūru (soliņi, atkritumu urnas, tualetes u.c.) 
pilsētvidē un pie populārākajiem tūrisma objektiem;  

2.1.8.(4.) nodrošināt tūrisma, vides objektu, sabiedrisko teritoriju un 
zaļumsaimniecības regulāru apsaimniekošanu; 

2.2.1.(1.) saglabāt, atjaunot un popularizēt pilsētas kultūrvēsturisko vidi un veicināt 
tās sociālekonomiskā potenciāla izmantošanu; 

2.2.1.(3) veicināt Liepājas viesiem un iedzīvotājiem saistošas pilsētvides attīstību, 
paplašinot tūrisma infrastruktūras un produktu piedāvājumu; 

2.2.3.(2.) veicināt atpūtas iespējas ūdensmalās, paplašinot rekreācijas iespējas 
pilsētvidē; 

2.2.4.(4.) veicināt dabas taku izveidošanu un augu, putnu vērošanas pasākumu 
attīstību pilsētas aizsargājamās dabas teritorijās; 

3.2.1.(1.)  stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu 
tūrisma objektu būvniecībai; 

3.2.1.(3.)  turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un konkurētspējīgus tūrisma produktus 
un pakalpojumus, kas balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā mantojumā; 

4.1.2.(2.) popularizēt Liepāju kā ģimenei draudzīgu un ērtu mājvietu, lai audzinātu 
bērnus un sagaidītu vecumdienas; 

4.1.2.(3.)  veicināt Liepājas atpazīstamību kā ostas pilsēta ar labu investīciju vidi 
jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecību; 

4.1.2.(5.) sekmēt Liepājas atpazīstamību kā unikālas atpūtas, veselības 
atjaunošanas un tūrisma pilsētu; 

4.1.2.(6.) veicināt Liepājas atpazīstamību kā lielu un iecienītu kultūras pasākumu, 
augsta līmeņa sporta pasākumu, kā arī cita veida nozīmīgu pasākumu vietu; 

4.1.2.(7.) veicināt Liepājas atpazīstamību kā labu investīciju vidi jaunu dzīvojamo 
ēku, izklaides, kultūras, sporta ēku izbūvei un pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns               
2015.-2020.gadam” projektiem Pr_157; Pr_158; Pr_162; Pr_163; Pr_164. 

Tūrisma likuma 8.pants noteic, ka pašvaldības tūrisma jomā: teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos nosaka tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstības perspektīvas un 
kūrortu teritorijas; saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina 
pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas 



 

 

sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un 
kūrortu pakalpojumiem savā teritorijā; saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma 
vajadzībām; piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un 
finansēšanā; veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī, ievērojot Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 

N O L E M J : 
 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS” par no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 
10.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanu - un Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldības funkciju - nodrošināt 
vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, 
nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām, 
piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā; 
veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu - 
izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. 
 

2. Pilnvarot Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku stratēģiskās 
plānošanas jautājumos parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu. 

 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 
 

Nosūtāms: Domes priekšsēdētāja vietniekam stratēģiskās plānošanas jautājumos, Domes 
priekšsēdētāja vietniekam kultūras un sporta jautājumos, Kapitālsabiedrību 
pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļai, Juridiskajai daļai, Izpilddirektora 
birojam, Finanšu pārvaldei, SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS” 

 
 
 
 
 

  



 

 

    
                                                                                                       PIELIKUMS 
                                                                                    Liepājas pilsētas domes 
2020.gada 
                                                                                    23.janvāra lēmumam Nr.15/2      

 

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS 
 
Liepājā                                2020.gada 
31.janvārī 
 
Liepājas pilsēta pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska personā, kurš 
darbojas uz Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.15/2 "Par 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
BIROJS"" pamata, no vienas puses un  
 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - SIA) "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS", vienotais reģistrācijas Nr.40003302839, turpmāk - 
Pilnvarotā persona, tās valdes locekles Intas Šoriņas personā, kura rīkojas uz statūtu 
pamata un ir tiesīga pārstāvēt kapitālsabiedrību, no otras puses, 
 

abi kopā turpmāk - Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs,  
 

ievērojot, ka 
 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 

 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; 

 

- saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta ceturto daļu no katras autonomās 
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai 
citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un 
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes 
uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā 
aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var 
veikt efektīvāk; 

 

- Lejaskurzemes tūrisma informācijas birojs dibināts 1996.gadā. Tā dibinātāji bija 
Liepājas rajona padome un Liepājas pilsētas dome. 2004.gada 25.oktobrī 
sabiedrība reģistrēta Komercreģistrā kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"Lejaskurzemes Tūrisma informācijas birojs". 2005.gada 13.jūnijā ar Uzņēmumu 
reģistra lēmumu SIA nosaukums mainīts uz "Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojs". Pēc teritoriālās reformas SIA "LIEPĀJAS REĢIONA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" kapitāldaļu turētāji ir Liepājas pilsētas 
dome un bijušajā Liepājas rajonā jaunizveidoto novadu pašvaldības.                        
SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" veic Latvijas un 
ārvalstu tūristu piesaistīšanu Liepājai un Liepājas apkārtnei ar mērķi iepazīstināt 
Latvijas un ārvalstu tūristus ar Liepājas tradīcijām, kultūru, kā arī sekmēt Liepājas 
un tās apkārtnē esošo saimniecisko darbību. Saskaņā ar SIA "LIEPĀJAS 
REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" statūtiem tās darbības mērķi un 
veidi atbilstoši NACE klasifikatoram ir: 63.30. citur nekvalificētu tūrisma aģentūru 
un aģentu darbība; darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu, 75.13. efektīvas 
uzņēmējdarbības koordinēšana un veicināšana, 92.72. pārējā nekvalificētā 



 

 

rekreatīvā darbība, u.c.; 
 

- Liepājas pilsētas dome ar 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr.544 "Par 
kapitālsabiedrībām" ir izvērtējusi pašvaldības dalību SIA "LIEPĀJAS REĢIONA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS", konstatējot, ka kapitālsabiedrības                  
SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" darbība atbilst 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, kā arī noteikusi kapitālsabiedrības 
SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" darbībai 
vispārīgo stratēģisko mērķi - popularizēt Liepāju kā tūrisma galamērķi, panākot 
ārvalstu tūristu skaita pieaugumu, nodrošinot kvalitatīvu informāciju par tūrisma 
pakalpojumiem;  
 

- SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" darbojas 
saskaņā ar šādiem attīstības plānošanas dokumentiem: Latvijas Nacionālās 
attīstības plānu 2014.-2020.gadam (apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra 
Latvijas Republikas Saeimas lēmumu), kas paredz uz eksportu orientētu tūrisma 
produktu veidošanu, izmantojot reģionu unikālo dabas un kultūrvēsturisko 
mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas pakalpojumu 
potenciālu; Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam 
(apstiprināta ar 2010.gada 10.jūnija Saeimas lēmumu), kas paredz kultūras 
mantojuma potenciāla izmantošanu radošā tūrisma attīstīšanai, materiālā 
kultūras mantojuma popularizēšanu, attīstības centru izaugsmi; Latvijas tūrisma 
attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru 
kabineta 2014.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.326), kas paredz tūrisms Latvijā ir 
uzskatāms par vienu no valsts ekonomiskās attīstības iespējām un pakalpojumu 
nozares prioritātēm, jo ir nozīmīgs eksporta ienākumu avots, kas palielina valsts 
iekšzemes kopproduktu; Liepājas pilsētas attīstības programmu                           
2015.-2020.gadam, Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra 
lēmumu Nr.1); 

 

- Tūrisma likuma 8.pants noteic, ka Pašvaldības tūrisma jomā: teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos nosaka tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstības 
perspektīvas un kūrortu teritorijas; saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī 
vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma 
iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu pakalpojumiem savā 
teritorijā; saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina 
tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām; 
piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un 
finansēšanā; veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu. 
 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta 
pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta ceturto 
daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,  
 

noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums: 

5. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības 
 

18.3. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu, un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā 
ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt šādus no likuma "Par 
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktā noteikto pašvaldības 
autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu un 
Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldības funkciju - nodrošina vispusīgas un 
precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, 



 

 

nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma 
vajadzībām, piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā 
un finansēšanā; veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu - izrietošus pārvaldes uzdevumus (turpmāk arī - 
Uzdevumi): 
18.3.1. veikt mārketinga un pārdošanas aktivitātes dažādām mērķauditorijām, lai 

palielinātu tūristu skaitu, viņu uzturēšanās ilgumu, izdevumu apjomu un 
apmierinātību ar uzturēšanos Liepājā, kā arī gatavot un izdot informatīvus 
un reklāmas materiālus par Liepāju, veikt reklāmu plašsaziņas līdzekļos; 

18.3.2. veicināt Liepājas atpazīstamību; 
18.3.3. veikt starptautisku sadarbību Liepājas tēla kā tūrisma galamērķa 

popularizēšanai; 
18.3.4. nodrošināt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Liepājā un 

Liepājas apkārtnē Liepājas iedzīvotājiem, pašmāju un ārvalstu tūristiem; 
18.3.5. apkopot, aktualizēt un sniegt tūrisma informāciju, paplašināt tūrisma 

informācijas sniegšanas vietu tīklu, veidojot tūrisma informācijas punktus, 
stendus un centrus; 

18.3.6. izveidot daudzveidīgu un konkurētspējīgu Liepājas tūrisma produktu 
atbilstošu tūristu vajadzībām sadarbībā ar privāto sektoru, kā arī sekmēt 
jaunu tūrisma produktu veidošanu; 

18.3.7. izstrādāt tūrisma attīstības projektus, atbalstīt to īstenošanu un piedalīties 
tajos; 

18.3.8. apkopot tūrisma statistiku, periodiski veikt Liepājas un starptautiskā 
tūrisma tirgus izpēti un analīzi, publiskot iegūtos rezultātus un 
secinājumus; 

18.3.9. organizēt mārketinga seminārus un forumus tūrisma nozares 
speciālistiem. 

 

18.4. Pilnvarotā persona darbojas Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, t.sk. Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajā nekustamā īpašumā Rožu 
laukumā 5/6, Liepājā. Pilnvarotā persona Uzdevumu izpildes nodrošināšanai 
sniedz maksas pakalpojumus. Pilnvarotajai personai nav tiesību Uzdevumus un 
no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības 
deleģēt citām personām. 
 

18.5. Pašvaldība: 
18.5.1. pārrauga Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē; 
18.5.2. izvērtē Pilnvarotajai personai deleģēto uzdevumu izpildes kvalitāti un 

efektivitāti atbilstoši līguma 5.7.punktā izvirzītajiem kritērijiem; 
18.5.3. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus; 
18.5.4. normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai 

personai finanšu līdzekļus tūrisma un pilsētas atpazīstamības veicināšanas 
pakalpojumu sniegšanai; 

18.5.5. tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un 
paskaidrojumus par Uzdevumu izpildi; 

18.5.6. īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma un atbilst 
Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai. 

 

18.6. Pilnvarotā persona: 
18.6.1. nodrošina kvalitatīvu, profesionālu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu 

Līguma izpildi; 
18.6.2. izvērtē tūrisma un pilsētas atpazīstamības pasākumu iespējas, lai 

nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes tūrisma un pilsētas 
atpazīstamības  pasākumu realizēšanas iespēju pieejamību Liepājas 
pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem un viesiem; 

18.6.3. saņem maksu par Līguma izpildes rezultātā sniegtajiem pakalpojumiem, 
kuri izmantojami Uzdevumu izpildes nodrošināšanai; 



 

 

18.6.4. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu tūrisma un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju popularizēšanas pasākumu piedāvājumu; 

18.6.5. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt līdzekļus Uzdevumu 
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai; 

18.6.6. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 
instrumentu projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu 
apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādāk; 

18.6.7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām tūrisma jomas 
institūcijām. 

18.7. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, pakalpojumus sniedz saimnieciskās 
darbības veidā, kuru Pilnvarotā persona izmanto savas darbības nodrošināšanai 
un Uzdevumu veikšanai, ja normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā nav 
noteikts citādi. 

18.8. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, nodrošina fizisko personu datu apstrādi 
atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamiem, spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula). 
Regulas izpratnē ir uzskatāma par pārzini un atbild par tās veiktajām personu datu 
apstrādes darbībām un aizsardzību. 

 

19. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 
 

19.1. Pilnvarotā persona Uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus finansē no 
pakalpojumu sniegšanas gūtajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā piešķirtajiem 
līdzekļiem. 
 

19.2. Ja Pilnvarotās personas gūtais finansējums no maksas pakalpojumu sniegšanas 
pilnībā nenodrošina pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu, Pilnvarotā persona var 
lūgt Pašvaldībai finanšu līdzekļus un citus resursus Līgumā Uzdevumu veikšanai, 
iesniedzot Pašvaldībai finanšu līdzekļu un citu resursu nepieciešamības 
pamatojumu un aprēķinus. 

 

19.3. Pašvaldība izskata Pilnvarotās personas iesniegto finanšu līdzekļu un citu resursu 
nepieciešamības pamatojumu un aprēķinus un var lemt par attiecīgu finanšu 
līdzekļu un citu resursu piešķiršanu, paredzot to Pašvaldības ikgadējā budžetā. 

 

19.4. Jebkuru papildu finansējumu Pilnvarotajai personai piešķir katra saimnieciskā 
gada ietvaros, katru gadu to atsevišķi saskaņojot Pašvaldības noteiktā kārtībā. 

 

19.5. Pašvaldības piešķirto finansējumu Pilnvarotajai personai pārskaita Pašvaldības 
noteiktā kārtībā. Pilnvarotā persona Pašvaldības un Pašvaldības budžetu 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atskaites un pārskatus 
par iedalītā finansējuma izlietojumu. 

 

19.6. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes par Pilnvarotajai personai 
iedalīto finanšu līdzekļu un citu resursu izlietojumu un tā atbilstību piešķirtajam 
mērķim. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši 
piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā atmaksā Pašvaldības 
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā 
gada ietvaros būtiski apdraud kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu 
iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā 
laika periodā. 

 

19.7. Pilnvarotā persona, tās apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Līguma 1.5.punktā 
noteikto, patstāvīgi nosaka savu sniegto pakalpojumu (gidu pakalpojumi, velo 
noma, reklāma drukātajos materiālos u.c.) cenu apmēru. 

 



 

 

20. Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība 
 

3.13 Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā 
uzņēmusies, sniedzot no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā 
persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas 
izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un 
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 
 

3.14 Pašvaldība atbild par tās funkciju, kurās ietilpst Uzdevumi, izpildi kopumā. 
 

3.15 Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas 
Uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un 
zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā 
persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

 

21. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 
 

21.1. Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. Līguma 
izpildes kontroli par finanšu līdzekļu izlietojumu veic iekšējo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā Pašvaldības institūcija atbilstoši kompetencei. 
 

21.2. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un 
ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

 

21.3. Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, apņemas: 
21.3.1. savas kompetences ietvaros un Pašvaldību darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu kārtībā un termiņā sniegt atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem vai tiem pielīdzināmiem dokumentiem; 

21.3.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma sakarā ar trešo personu sūdzību par 
Pilnvarotās personas darbību saņemšanu sniegt Pašvaldības noteiktajā 
termiņā informāciju un paskaidrojumus, kas saistīti ar konkrēto sūdzību un ir 
Uzdevumu ietvaros; 

21.3.3. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma deleģēšanas līgumā 
noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā ar Uzdevumu izpildi. 
 

4.4. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu 
prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas. 
 

22. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un pārskatu, ziņojumu 
sniegšanas kārtība 

 

22.1. Pilnvarota persona ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā sniedz informāciju, 
ja tiek pārtraukta kāda Līguma 1.1.punktā noteiktā Uzdevuma sniegšana, un par tā 
sniegšanas pārtraukšanas iemesliem. 
 

22.2. Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai šādus pārskatus un ziņojumus: 
22.2.1. 1 (viena) mēneša laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām, pārskatu par 

Pilnvarotās personas finanšu resursu izlietojumu iepriekšējā ceturksnī; 

22.2.2. 1 (viena) mēnešu laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām, pārskatu par 

iepriekšējā ceturksnī Līguma ietvaros realizēto pasākumu ieņēmumiem un 

izmaksām; 

22.2.3. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc saimnieciskā gada beigām, pārskatu par 

Uzdevuma izpildi atbilstoši 5.7.punktā norādītajiem kritērijiem iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā. 
 

5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt, pieprasījumā norādot, kāda informācija Pašvaldībai 
nepieciešama, un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus par 
Uzdevumu izpildi jebkurā laikā, par to rakstiski vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš 
informējot Pilnvaroto personu. 

 



 

 

5.4. Pašvaldība izvērtē Pilnvarotās personas ziņojumus un pārskatus, kurā Pilnvarotā 
persona iekļauj informāciju par Uzdevumu izpildes sasniegtajiem rezultātiem un to 
novērtējuma kritēriju rādītājiem, finanšu un citu resursu izlietojumu un to efektivitāti, 
sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam un citu papildu informāciju, kuru Pilnvarotā 
persona uzskata par nozīmīgu Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtēšanai. 
 

5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Pilnvaroto personu, veikt pārbaudi par 
Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu. 

 

5.6. Pārskatā par Līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu tiek atspoguļoti attiecīgajā 
laikposmā veikto Uzdevumu, kā arī sniegto pakalpojumu kvantitatīvie rādītāji, resursu 
izlietojums. 

             

5.7. Pilnvarotās personas Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem 
kritērijiem: 

5.7.1. ar dažādām mārketinga aktivitātēm piesaistītā Liepājā nakšņojošo tūristu 
skaita - vismaz par 5% vairāk kā 2019.gadā, t.i. 91 728 cilvēku; 

5.7.2. apkalpoto personu Tūrisma informācijas birojā skaita - vismaz par               
5% vairāk kā 2019.gadā, t.i. 20 837 tūristu; 

5.7.3. dalība vismaz 7 starptautiskos pasākumos (izstādēs, kontaktbiržās un 
darbsemināros) Liepājas ārvalstu mērķu tirgos, lai prezentētu Liepājas tūrisma 
piedāvājumu; 

5.7.4. izdot Liepājas tūrisma drukas materiālus, tajā skaitā ceļvežu piecās 
valodās (LV, LT, RU, NE, DE), "TOP lietas un vietas, ko apskatīt Liepājā un apkārtnē" 
(projektā 5 valodas), pilsētas, velo un reģiona kartes (piecās valodās), pasākumu 
notikumu bukleta (trīs valodās - LV, RU, EN), un citu drukas darbu izdošanu un iknedēļas 
izdevuma "Šonedēļ Liepājā" izdošanu un nogādāšanu dažādos tūrisma uzņēmumos, 
Liepājas sabiedriskajās vietās, tostarp bibliotēkās, degvielas uzpildes stacijās, sociālo 
pakalpojumu sniegšanas vietā, veselības aprūpes iestādes un citur atbilstoši lietderības 
un nepieciešamības apsvērumiem; 

5.7.5. uzņemt un iepazīstināt ar Liepājas tūrisma piedāvājumu vismaz                      
5 žurnālistu un tūrisma operatoru vizītes no Liepājas Liepājas definētajiem augsti 
prioritārajiem tūrisma tirgiem; 

5.7.6. rīkot 2020.gada pavasarī reklāmas kampaņu Latvijas drukas un interneta 
medijos; 

5.7.7. piedalīties divu kruīzu kuģu viesu uzņemšanās 2020.gada 4.augustā; 
5.7.8. rīkot tradicionālo Tvīda braucienu 2020.gada jūnija sākumā; 
5.7.9. popularizēt Liepājas tūrisma piedāvājumu Lietuvas tūrisma tirgū, digitālās 

kampaņas formā; 
5.7.10. nodrošināt informācijas satura kalendars.liepaja.lv pārraudzību 4 

valodās (LV, LT, RU, EN), vidēji 140 pasākumu mēnesī; 
5.7.11. veidot aktīvu sadarbību ar Liepājas 149 tūrisma komersantiem, 

iesaistoties Liepājas tūrisma vides attīstīšanā; 
5.7.12. pilnveidot Liepājas dāvanu kartes projektu, piesaistot uzņēmumus, 

veicināt Liepājas dāvanu kartes atpazīstamību; 
5.7.13. veicināt tūrisma informācijas izplatīšanu pilsētā, palielinot uzņēmumu 

skaitu, kur pieejama informācija par Liepāju; 
5.7.14. uzturēt Liepājas sociālo tīklu kontaktus, kuru mērķauditorija ir 

ārvalstnieki. 
 

5.8. Pašvaldība pēc 5.2.3.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē Pilnvarotās 
personas rezultatīvos rādītājus atbilstoši Līguma 5.7.punktam. 

 

5.9. Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā 
persona nav izpildījusi un sasniegusi rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības: 

5.9.1. pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru; 
5.9.2. pārskatīt rezultatīvos rādītājus; 
5.9.3. uzteikt Līgumu. 
 

6. Nepārvarama vara 
 



 

 

11.1. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un 
apstāklis, kas nav atkarīgs no Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru 
nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un 
apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, 
karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek 
uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks. 
 

11.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku 
novēršanai, kā arī noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas 
nodrošināt Uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas 
gadījumam, Pilnvarotā persona ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no nepārvaramas 
varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību. 
 

11.3. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku 
mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā 

 

12. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
 

12.1. Līgums ir noslēgts uz 1 (vienu) gadu - līdz 2021.gada 30.janvārim. Līgums stājas 
spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

12.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi un no tā 
izrietošajām tiesiskajām attiecībām un saistībām, Līdzēji risina pārrunu ceļā, 
savstarpēji vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

 

12.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar 
parakstīšanas dienu, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

 

12.4. Pašvaldībai un Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, 
neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai 
arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

 

15. Noslēguma jautājumi 
 

15.1. Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus 
līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no 
Līguma izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām 
personām. 
 

15.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu 
grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu 
izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
 

15.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, 
Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju tiesību un saistību 
pārņēmējam. 
 

15.4. Pašvaldībai vai Pilnvarotajai personai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, ja 
nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 
privātpersonai. Šajā gadījumā nav jāievēro Līgumā noteiktais uzteikuma termiņš. 

 

15.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros 
ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pašvaldības, otrs pie 
Pilnvarotās personas. 

 

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
 
 

  Pilnvarotā persona      Pašvaldība 

 



 

 

 

  



 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                 Nr.16/2 
(prot. Nr.2, 15.§) 

Nr.233             
 

 

Par zemesgabala Jūrmalas parks 7  
nomu 
 

Liepājas pilsētas pašvaldība un [..] 2018.gada 24.augustā noslēdza Līgumu par 
Apbūves tiesības piešķiršanu, ar kuru zemesgabala īpašnieks piešķīra Apbūves 
tiesīgam apbūves tiesību uz zemesgabalu Jūrmalas parks 7 ar mērķi - kafejnīcas 
būvniecība. Ņemot vērā, ka projekta saskaņošana aizkavējas, Apbūves tiesīgais lūdz 
pagarināt būvprojekta sagatavošanas un apstiprināšanas Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādē "Liepājas pilsētas būvvalde" un kafejnīcas nodošanas ekspluatācijā termiņus, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 
pirmo daļu, izskatot [..] 2019.gada 28.oktobra iesniegumu, Līgumu par Apbūves tiesības 
piešķiršanu, kas 2018.gada 24.augustā noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un 
[..], Liepājas pilsētas pašvaldības Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvās 
komisijas 2019.gada 13.novembra priekšlikumu (sēdes protokols Nr.21) un Liepājas 
pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME  

 

N O L E M J : 
 

1. Piekrist, ka 2018.gada 24.augustā starp Liepājas pilsētas pašvaldību un [..] 
(deklarētā dzīvesvieta: [..]) noslēgtajā Līgumā par Apbūves tiesības piešķiršanu par 
apbūves tiesību uz zemesgabalu Jūrmalas parks 7 (kadastra apzīmējums 1700 035 
0203) 722 kv.m platībā tiek izdarīti grozījumi, pagarinot termiņu būvprojekta iesniegšanai 
un būves nodošanai ekspluatācijā. 
 

2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 
divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot grozījumus 2018.gada 
24.augustā noslēgtajā Līgumā par Apbūves tiesības piešķiršanu uz zemesgabala 
Jūrmalas parks 7 (kadastra apzīmējums 1700 035 02030) apbūvi un izteikt līguma 
5.sadaļas "APBŪVES TIESĪGĀ PIENĀKUMI UN TIESĪBAS" 5.1.8. un 5.1.9.apakšpunktu 
šādā redakcijā:  

"5.1.8. līdz 2020.gada 23.janvārim izstrādāt būvprojektu un saņemt atzīmi par 
projektēšanas nosacījumu izpildi, iesniedzot apliecinājumu par būvdarbu uzsākšanu 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde"; 

5.1.8.1. Apbūves tiesīgam nav atļauts uzsākt būvdarbus zemesgabalā pirms 
būvdarbu plāna prezentēšanas Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Pilsētas attīstības 
komitejā; 

5.1.8.2. līdz būvdarbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 
10.septembrim, prezentēt Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Pilsētas attīstības 
komitejā būvdarbu plānu; 

5.1.9. līdz 2021.gada 31.maijam nodot ekspluatācijā uzceltu būvi;". 
 

3. Gadījumā, ja [..] vainas dēļ līgums par grozījumiem 2018.gada 24.augustā 
noslēgtajā Līgumā par Apbūves tiesības piešķiršanu netiek noslēgts viena mēneša laikā 



 

 

no lēmuma pieņemšanas dienas, lēmums zaudē spēku. 
 

4. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 
kontrolēt lēmuma izpildi.  

 

 
 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Nekustamā īpašuma pārvaldei, Liepājas pilsētas būvvaldei, Apbūves 
tiesīgam 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                 Nr.17/2 
(prot. Nr.2, 16.§) 

Nr.233             
 

 

Par būvju nojaukšanu 
 

Lai sakārtotu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumus, pamatojoties uz likuma 
"Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, 
iepazīstoties ar Eduarda Tisē iela 54A zemes kadastrālās uzmērīšanas plānu, no kura 
redzams, ka ēka daļēji atrodas ielas sarkanajā līnijā, Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" Atzinumu par būves Jelgavas ielā 39 
ekspluatācijas pārbaudi, ar secinājumu, ka būve ir daļēji sabrukusi un rada drošības 
apdraudējumu, izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 
2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 

1. Nojaukt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošās būves: 
1.1. būvi Eduarda Tisē ielā 54A (būves kadastra apzīmējums                                            

1700 042 0596 001), kas atrodas aiz ielas sarkanās līnijas, ir morāli un fiziski 
nolietojusies, funkcionāli nav izmantojama; 

1.2. dzīvojamo ēku Jelgavas ielā 39 (būves kadastra apzīmējums                                  
1700 021 0202 001) un divas palīgēkas (kadastra apzīmējumi: 1700 021 0202 003 un 
1700 021 0202 004), kuras nav atjaunojamas, vidi degradējošas, sagruvušas, cilvēku 
drošību apdraudošas. 
 

  2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 
šim mērķim piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros līdz 2020.gada 31.decembrim 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā minēto būvju 
nojaukšanu un teritorijas sakopšanu. 
 

3. Pēc lēmuma 2.punkta izpildes Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 
"Nekustamā īpašuma pārvalde" organizēt nekustamo īpašumu sastāva izmaiņu 
reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā. 
 

4. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (būvniecības 
jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms:   Liepājas pilsētas būvvaldei, Izpilddirektora birojam, Finanšu pārvaldei, 
Nekustamā īpašuma pārvaldei, Nekustamā īpašuma pārvaldes 
Konversijas nodaļai 
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2020.gada 23.janvārī                                 Nr.18/2 
(prot. Nr.2, 17.§) 

Nr.233             
 

 

Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 
 
 

Lai atsavinātu dzīvošanai nederīgus dzīvokļus, kuru atjaunošana par 
pašvaldības līdzekļiem nav lietderīga, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un 4.panta pirmo un otro daļu, 
5.panta pirmo un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu 
un Liepājas pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot 
sertificēta būvinženiera nekustamā īpašuma eksperta Ivara Silacērpa 2019.gada 
20.novembra atzinumus "Apsekošanas akts dzīvoklim, Emīlijas iela 12-3, Liepāja", 
"Apsekošanas akts dzīvoklim, Ģenerāļa Baloža iela 57-7A, Liepāja", "Apsekošanas akts 
dzīvoklim, Ģenerāļa Baloža iela 59-1, Liepāja", "Apsekošanas akts dzīvoklim, Jelgavas 
iela 12-6, Liepāja", "Apsekošanas akts dzīvoklim, Laivu iela 9-1, Liepāja", "Apsekošanas 
akts dzīvoklim, Lazaretes iela 4A-3, Liepāja", "Apsekošanas akts dzīvoklim, Pīlādžu iela 
33-5, Liepāja", "Apsekošanas akts dzīvoklim, Pīlādžu iela 33-6, Liepāja", "Apsekošanas 
akts dzīvoklim, Zāļu iela 30-3, Liepāja", Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 
2019.gada 28.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.41), Liepājas pilsētas Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas 2019.gada 11.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.47), 
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 16.janvāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 

1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: 

1.1. Emīlijas ielā 12-3; 
1.2. Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A; 
1.3. Ģenerāļa Baloža ielā 59-1; 
1.4. Jelgavas ielā 12-6; 
1.5. Laivu ielā 9-1; 
1.6. Lazaretes ielā 4A-3; 
1.7. Pīlādžu ielā 33-5; 
1.8. Pīlādžu ielā 33-6; 
1.9. Zāļu ielā 30-3. 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā 
minēto īpašumu atsavināšanu. 

 



 

 

3. Noteikt, ka izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu apstiprina Liepājas 
pilsētas dome. 

 
4. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 

kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai 9 eks., Izpilddirektora birojam, Finanšu pārvaldei, 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 9 eks., Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), SIA "LIEPĀJAS NAMU 
APSAIMNIEKOTĀJS" 
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2020.gada 23.janvārī                                Nr.19/2 
(prot. Nr.2, 18.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 15-29 atsavināšanu 
 

Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 
dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] 2019.gada 11.decembra 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu, Liepājas 
pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2020.gada 8.janvāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.1), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 
2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 

 

N O L E M J : 
 

1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 15-29, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 

 

2. Uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā 
minētā īpašuma atsavināšanu. 

 

3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 
kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, biedrībai "Ģ.Baloža 15", 
atsavināšanas ierosinātājam 
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2020.gada 23.janvārī                                 Nr.20/2 
(prot. Nr.2, 19.§) 

 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 27-42 atsavināšanu 
 

Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 
dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] 2019.gada 19.decembra 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu,                               
SIA "Projektu vadība RRGD" 2019.gada 2.augusta nekustamā īpašuma novērtējumu 
"Par nekustamā īpašuma Liepāja, Ģenerāļa Baloža ielā 27, dz.Nr.42 tirgus vērtības 
aprēķināšanu", Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2020.gada 
8.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās 
Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
 

1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 27-42, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2704, atsavināšanu, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 

2. Apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 27-42, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2704, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131900-42, nosacīto cenu 6500 EUR (seši 
tūkstoši pieci simti euro). 

3. Noteikt, ka atsavināšanas ierosinātājam 1 (viena) mēneša laikā no 
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas jāpaziņo par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu. 

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, pirkuma maksa pilnā apjomā 
samaksājama 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad paziņojums par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu saņemts pašvaldībā. 

5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 
4.punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums zaudē spēku. 

6. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 



 

 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu. 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, SIA "LIEPĀJAS NAMU 
APSAIMNIEKOTĀJS", atsavināšanas ierosinātājam 

 

 
  



 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.21/2 
(prot. Nr.2, 20.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6  
atsavināšanu 
 
 

Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 
dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] 2019.gada 16.decembra 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu, Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2020.gada 8.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
 

 
N O L E M J : 

 
1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Sakņu 

ielā 18-6, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā 
minētā īpašuma atsavināšanu. 

 
3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 

kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, SIA "Namu serviss APSE", 
atsavināšanas ierosinātājam 

 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.22/2 
(prot. Nr.2, 21.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 
atsavināšanu 
 
 

Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 
dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] 2019.gada 23.decembra 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 atsavināšanu, Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2020.gada 8.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
 

 
N O L E M J : 

 
1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu 

ielā 5-24, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1166, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 

 

2. Uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā 
minētā īpašuma atsavināšanu. 

 

3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 
kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, SIA "LIEPĀJAS NAMU 
APSAIMNIEKOTĀJS", atsavināšanas ierosinātājam 

 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                 Nr.23/2 
(prot. Nr.2, 22.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 
atsavināšanu 
 

 
Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 

dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] 2019.gada 5.decembra 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu, Liepājas 
pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2019.gada 11.decembra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.47), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu 
komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOME 
 

N O L E M J : 
 

1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8-48, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 

 

2. Uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā 
minētā īpašuma atsavināšanu. 

 

3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 
kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, SIA "LIEPĀJAS NAMU 
APSAIMNIEKOTĀJS", atsavināšanas ierosinātājam 

 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                 Nr.24/2 
(prot. Nr.2, 23.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 
atsavināšanu 
 

 
Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 

dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] pilnvarotās personas [..], kurš 
rīkojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres 
Vinetas Novickas 2014.gada 27.augustā izdoto notariālo aktu (universālpilnvaru) ar reģistra 

Nr.2159, 2019.gada 20.decembra ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 
atsavināšanu, Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2020.gada 
8.janvāra lēmumu (sēdes  protokols Nr.1), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās 
Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOME 
 

N O L E M J : 
 

1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Baltijas ielā 13-34, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 

 

2. Uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā 
minētā īpašuma atsavināšanu. 

 

3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 
kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, SIA "Labi nami", atsavināšanas 
ierosinātājam 

 
 



 
 

 

Liepājas pilsētas dome 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 
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2020.gada 23.janvārī                                Nr.25/2 
(prot. Nr.2, 24.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2  
atsavināšanu 
 
 

Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 
dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] 2019.gada 13.decembra 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu, SIA "Projektu vadība 
RRGD" 2019.gada 9.septembra nekustamā īpašuma novērtējumu "Par nekustamā 
īpašuma Liepāja, Krūmu ielā 53, dz.Nr.2 tirgus vērtības aprēķināšanu", Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2020.gada 8.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
 

N O L E M J : 
 
 

1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu 
ielā 53-2, Liepājā, kadastra numurs 17009031245, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 

2. Apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu 
ielā 53-2, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1245, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2505-2, nosacīto cenu 14600 EUR (četrpadsmit tūkstoši 
seši simti euro). 

3. Noteikt, ka atsavināšanas ierosinātājam 1 (viena) mēneša laikā no 
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas jāpaziņo par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu. 

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, pirkuma maksa pilnā apjomā 
samaksājama 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad paziņojums par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu saņemts pašvaldībā. 

5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 
4.punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums zaudē spēku. 

6. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

http://www.liepaja.lv/


 

 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu. 
 

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, Dzīb "Krūmu 53", atsavināšanas 
ierosinātājam 

 
 

 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 

LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.26/2 
(prot. Nr.2, 25.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 
atsavināšanu 
 

 
Lai realizētu īrnieku tiesības iesniegt atsavināšanas ierosinājumu par īrētā 

dzīvokļa izpirkšanu, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un 
piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 
daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 "Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta" 5. un 7.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", izskatot [..] 2020.gada 7.janvāra 
ierosinājumu par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu, Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2020.gada 8.janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.1), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 

N O L E M J : 
 

1. Atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Strazdu ielā 16-7, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 1.punktā 
minētā īpašuma atsavināšanu. 

 
3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 

kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, SIA "LIEPĀJAS NAMU 
APSAIMNIEKOTĀJS", atsavināšanas ierosinātājam 

 

  

http://www.liepaja.lv/


 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 
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2020.gada 23.janvārī                                 Nr.27/2 
(prot. Nr.2, 26.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5  
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 11.decembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
18.jūlija lēmumu Nr.274 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra 
lēmumu Nr.426 "Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoli", izskatot atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5, Liepājā, 2019.gada 11.decembra izsoles 
protokolu Nr.2, 2019.gada 11.decembra paziņojumu par pirkuma summu 
Nr.51/2.2.20.1., AS "Swedbank" 2020.gada 7.janvāra maksājuma uzdevumu Nr.169 un 
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5, Liepājā, 

kadastra Nr.1700 903 1902, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.3841-5, 2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 3900 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                      
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 

  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.28/2 
(prot. Nr.2, 27.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6  
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 11.decembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
18.jūlija lēmumu Nr.274 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra 
lēmumu Nr.425 "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoli", izskatot atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6, Liepājā, 2019.gada 11.decembra izsoles 
protokolu Nr.3, 2019.gada 11.decembra paziņojumu par pirkuma summu 
Nr.52/2.2.20.1., AS "Swedbank" 2020.gada 8.janvāra maksājuma uzdevumu Nr.170 un 
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6, Liepājā, 

kadastra Nr.1700 903 2757, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000139900-6, 2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena -              
8100 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                      
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 

  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.29/2 
(prot. Nr.2, 28.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 11.decembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
18.jūlija lēmumu Nr.274 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra 
lēmumu Nr.421 "Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoli", izskatot atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5, Liepājā, 2019.gada 11.decembra izsoles 
protokolu Nr.7, 2019.gada 11.decembra paziņojumu par pirkuma summu 
Nr.56/2.2.20.1., AS "Swedbank" 2019.gada 18.decembra maksājuma uzdevumu Nr.128 
un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5, Liepājā, 

kadastra Nr.1700 903 0088, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.3663-5, 2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 6600 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                         
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 

  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                 Nr.30/2 
(prot. Nr.2, 29.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 11.decembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
22.augusta lēmumu Nr.316 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 
17.oktobra lēmumu Nr.423 "Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoli", izskatot 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12, Liepājā, 2019.gada 
11.decembra izsoles protokolu Nr.4, 2019.gada 11.decembra paziņojumu par pirkuma 
summu Nr.53/2.2.20.1., AS "Luminor bank" 2019.gada 31.decembra maksājuma 
uzdevumu Nr.1752 un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 
16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
 

N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12, Liepājā, 
kadastra Nr.1700 903 2086, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.3648-12, 2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 4500 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                            
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 

  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.31/2 
(prot. Nr.2, 30.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 11.decembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
18.jūlija lēmumu Nr.274 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra 
lēmumu Nr.427 "Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoli", izskatot atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8, Liepājā, 2019.gada 11.decembra izsoles 
protokolu Nr.6, 2019.gada 11.decembra paziņojumu par pirkuma summu 
Nr.55/2.2.20.1., AS "Luminor bank" 2020.gada 6.janvāra maksājuma uzdevumu Nr.15 
un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8, Liepājā, 

kadastra Nr.1700 903 0766, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.4066-8, 2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 5400 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                              
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.32/2 
(prot. Nr.2, 31.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18  
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 11.decembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
18.jūlija lēmumu Nr.274 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra 
lēmumu Nr.422 "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoli", izskatot atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18, Liepājā, 2019.gada 11.decembra izsoles 
protokolu Nr.1, 2019.gada 11.decembra paziņojumu par pirkuma summu 
Nr.50/2.2.20.1., AS "SEB banka" 2020.gada 6.janvāra maksājuma uzdevumu Nr.1282 
un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18, 

Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2694, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.3471-18, 2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena -  
1700 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                             
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 
  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
LĒMUMS 
LIEPĀJĀ 

 

2020.gada 23.janvārī                                 Nr.33/2 
(prot. Nr.2, 32.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 11.decembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
22.augusta lēmumu Nr.316 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 
17.oktobra lēmumu Nr.424 "Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoli", izskatot 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13, Liepājā, 2019.gada 
11.decembra izsoles protokolu Nr.5, 2019.gada 11.decembra paziņojumu par pirkuma 
summu Nr.54/2.2.20.1., AS "SEB banka" 2020.gada 6.janvāra maksājuma uzdevumu un 
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13, Liepājā, 

kadastra Nr.1700 903 2557, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.3692-13, 2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 2500 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                      
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 
  



 

 

  

Liepājas pilsētas dome 

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

  
LĒMUMS 

LIEPĀJĀ 
 

2020.gada 23.janvārī                                Nr.34/2 
(prot. Nr.2, 33.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža  
ielā 57-4A izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 27.novembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
18.jūlija lēmumu Nr.274 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra 
lēmumu Nr.417 "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A izsoli", izskatot 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A, Liepājā, 2019.gada 
27.novembra izsoles protokolu Nr.1, 2019.gada 27.novembra paziņojumu par pirkuma 
summu Nr.43/2.2.20.1., AS "Swedbank" 2019.gada 28.decembra maksājuma uzdevumu 
Nr.4 un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža                        

ielā 57-4A, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1719, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000125142-4A, 2019.gada 27.novembra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 1900 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                      
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 
  



 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 
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2020.gada 23.janvārī                                Nr.35/2 
(prot. Nr.2, 34.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 
 

Lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2019.gada 27.novembra izsoles uzvarētāju, 
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un 36.panta pirmo daļu, Liepājas 
pilsētas domes 2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 
18.jūlija lēmumu Nr.274 "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra 
lēmumu Nr.419 "Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoli", izskatot 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4, Liepājā, 2019.gada 
27.novembra izsoles protokolu Nr.3, 2019.gada 27.novembra paziņojumu par pirkuma 
summu Nr.45/2.2.20.1., AS "Luminor Bank" 2019.gada 27.decembra maksājuma 
uzdevumu Nr.RMZB37D9S4 un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 
2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

N O L E M J : 
 

1. Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0627, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.3641-4, 2019.gada 27.novembra izsoles rezultātus (nosolītā cena -       
10500 EUR). 

 
2. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 

sagatavot lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas 

pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                          
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 

  



 

 

 

 

Liepājas pilsētas dome 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 
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2020.gada 23.janvārī                                Nr.36/2 
(prot. Nr.2, 35.§) 

Nr.233             
 

 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 
izsoli 
 
 

Lai pieņemtu lēmumu par 2019.gada 27.novembra izsoles atzīšanu par 
nenotikušu atsavināšanai nodotajam dzīvošanai nederīgajam dzīvoklim, ņemot vērā, ka 
nav samaksāta 2019.gada 27.novembra paziņojumā par pirkuma summu 
Nr.47/2.2.20.1. noteiktā pirkuma maksa, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju" pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 
31.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Liepājas pilsētas domes 
2007.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.22 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA 
ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS NOLIKUMS", 2019.gada 22.augusta lēmumu Nr.316 "Par 
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un 2019.gada 17.oktobra lēmumu Nr.413 "Par dzīvokļa 
īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoli", izskatot Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2020.gada 8.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) un Liepājas 
pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2020.gada 16.janvāra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.1), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 

 
N O L E M J : 

 
1. Atzīt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas 

bulvārī 33-6, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2776, pirmo izsoli 2019.gada 27.novembrī 
par nenotikušu. 

 
2. Turpināt nekustamā īpašuma atsavināšanu, atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmajā daļā noteiktajam. 
 
3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (īpašumu jautājumos) 

kontrolēt lēmuma izpildi. 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 

 

Nosūtāms: Kurzemes rajona tiesai, Finanšu pārvaldei, Nekustamā īpašuma 
pārvaldei 2 eks. (grāmatvedei 1 eks.), Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijai 3 eks., Izpilddirektora birojam, izsoles uzvarētājam,                     
SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 

 


