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2020.gada 21.maijā                                Nr.245/8
(prot. Nr.8, 31.§)

Par zemesgabala Ganību ielā 106 
iznomātās platības palielināšanu

Liepājas  pilsētas  pašvaldība  2017.gada  13.aprīlī  noslēdza  zemes  nomas
līgumu  ar  valsts  sabiedrību  ar  ierobežotu  atbildību  "Latvijas  Vides,  ģeoloģijas  un
meteoroloģijas  centrs"  par  zemesgabala  Ganību  ielā  106  20  kv.m  platībā  nomu
pilsētas  fona  stacijas  izvietošanai.  Ņemot  vērā,  ka  valsts  sabiedrība  ar  ierobežotu
atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" plāno 2020.gadā uzsākt
īstenot  Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda  2014.-2020.gada
plānošanas  periodā  paredzētās  aktivitātes  darbības  programmas  "Izaugsme  un
nodarbinātība"  5.4.2.specifiskā  atbalsta  mērķa  "Nodrošināt  vides  monitoringa  un
kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī  sabiedrības
līdzdalību  vides  pārvaldībā"  5.4.2.2.pasākuma  "Vides  monitoringa  un  kontroles
sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana"  projektu
konkursa 3.kārtā,  pamatojoties uz likuma "Par  pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
2.punktu  un  21.panta  pirmo daļu,  Ministru  kabineta  2018.gada  19.jūnija  noteikumu
Nr.350  "Publiskas  personas  zemes  nomas  un  apbūves  tiesības  noteikumi"
29.4.apakšpunktu, izskatot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides,
ģeoloģijas  un meteoroloģijas  centrs"  2020.gada  18.februāra  vēstuli  Nr.1-2/314 "Par
sadarbību  Kohēzijas  fonda  projekta  īstenošanā",  Liepājas  Raiņa  6.vidusskolas
2020.gada  14.aprīļa  vēstuli  Nr.48/1.12  "Par  sadarbību  Kohēzijas  fonda  projekta
īstenošanā",  zemes nomas līgumu, kas 2017.gada 12.jūnijā  noslēgts starp Liepājas
pilsētas  pašvaldību  un  valsts  sabiedrību  ar  ierobežotu  atbildību  "Latvijas  Vides,
ģeoloģijas  un  meteoroloģijas  centrs",  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  Nekustamo
īpašumu jautājumu konsultatīvās komisijas 2020.gada 16.marta priekšlikumu (sēdes
protokols  Nr.5)  un Liepājas  pilsētas  domes pastāvīgās Pilsētas  attīstības komitejas
2020.gada 14.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.5), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Izdarīt  Liepājas  pilsētas  domes 2017.gada  13.aprīļa  lēmumā Nr.165 "Par
zemesgabala  Ezerlīču  ielā  1  daļas  un  zemesgabala  Ganību  ielā  106  daļas
iznomāšanu" grozījumu un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Iznomāt valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.50103237791; juridiskā adrese: Maskavas
iela 165, Rīga) uz 5 (pieciem) gadiem zemesgabala Liepājā, Ezerlīču ielā 1 (kadastra
Nr.1700  042 0855)  daļu  20  kv.m (1.pielikums)  platībā autotransporta  piesārņojuma
avotu ietekmes stacijas izvietošanai un uz 10 (desmit) gadiem zemesgabala Liepājā,
Ganību  ielā  106  (kadastra  Nr.1700  041  0415)  daļu  40  kv.m  platībā  (2.pielikums)
pilsētas fona stacijas un pazemes ūdeņu monitoringa stacijas izvietošanai".

2.  Pilnvarot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  "Nekustamā  īpašuma



pārvalde"  vadītāju  parakstīt  zemes nomas līguma grozījumus,  kā  arī  bez  atsevišķa
Liepājas  pilsētas  domes  lēmuma  parakstīt  vienošanos  par  zemes  nomas  līguma
izbeigšanu, ja nomnieks vienpusēji atkāpjas no līguma.

3.  Gadījumā,  ja  valsts  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  "Latvijas  Vides,
ģeoloģijas  un  meteoroloģijas  centrs"  vainas  dēļ  līgums  par  grozījumu  2017.gada
12.jūnijā  noslēgtajā  zemes  nomas  līgumā  netiek  noslēgts  viena  mēneša  laikā  no
lēmuma pieņemšanas dienas, lēmums zaudē spēku.

4.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektora  vietniekam  (īpašumu
jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi.
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Nosūtāms: Nekustamā īpašuma pārvaldei, nomniekam


