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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
 

2019.gada 7.novembrī Nr.11  

 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 7.novembrī pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019.gada 7.novembrī pulksten 10.31. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 

 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 

Uldis SESKS, komandējumā 
 
 
 

Uzaicinātās personas:  
Agate AMBULTE, Pašvaldības izpilddirektora padomniece (IT izglītības un attīstības  
                               jautājumos)                                                                        
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, Iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Mārtiņš HERBSTS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                 ieviešanas nodaļas Projektu vadītājs                                                         
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Ilze JURKOVSKA, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                ieviešanas nodaļas Projektu vadītāja                                                         
Uldis KLAKS-KLEINS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                       ieviešanas nodaļas Vadošais projektu vadītājs                                                
Kristīne LUKOŠJUS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                    ieviešanas nodaļas vadītāja                                                                  
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos                                                                                     
Kaspars VĀRPIŅŠ, Pašvaldības policijas Analītiskās nodaļas priekšnieka pienākumu  
                                 izpildītājs                                                                            
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas  
                         vadītājs                                                                                         

                         
Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par papildinājumiem darba grupas ziņojumā vides pieejamības nodrošināšanas uzlabošanai 
Liepājā. 

2. Par biedrības dibināšanu. 



 

 

3. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela). 

4. Par projektu "Sporta vērtības" ("Sport4values"). 
5. Par projektu "Jaunatne drošākai jaunatnei" ("Youth for safer youth"). 
6. Par projektu "Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un 

attīstību" ("Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development") - CASCADE. 
7. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 

3.kārta". 
8. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
9. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 "Par nekustamo 

īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"". 
10. Par zemesgabalu Turaidas ielā 12A, Turaidas ielā 14A un Britu Flotes ielā 7A daļu 

iznomāšanu. 
11. Par zemesgabala Atteku salā 1 daļas iznomāšanu. 
12. Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Stūrmaņu ielā 1, daļas 

nomu. 
13. Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 9, daļas, nomas 

līguma termiņa pagarināšanu. 
14. Par zemesgabala, Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B, daļas, 

nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
15. Par zemesgabala Dzērves ielā 25A, blakus nekustamajam īpašumam Dzērves ielā 25, daļas 

nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
16. Par zemesgabala Grīzupes ielā 89B daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
17. Par zemesgabalu Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu. 
18. Par būves Virsnieku ielā 11, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
19. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 atsavināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 atsavināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu. 
 
 
 

1. 
Par papildinājumiem darba grupas ziņojumā vides pieejamības  

nodrošināšanas uzlabošanai Liepājā 
 

ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz pieņemt zināšanai 
papildināto darba grupas ziņojumu par vides pieejamības 
nodrošināšanas uzlabošanu Liepājā, kā arī to, ka Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" 
Attīstības pārvaldei, izstrādājot jaunos Liepājas pilsētas plānošanas 
dokumentus, ņemt vērā darba grupas sagatavotos papildinātos 
ieteikumus "Vides pieejamības, pakalpojumu un informācijas 
nodrošināšana Liepājā". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par papildinājumiem 
darba grupas ziņojumā vides pieejamības nodrošināšanas 
uzlabošanai Liepājā". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Vilnis VITKOVSKIS, Ludmila 
RJAZANOVA. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par papildinājumiem darba grupas 

ziņojumā vides pieejamības nodrošināšanas uzlabošanai 
Liepājā”. 

 
 

2. 
Par biedrības dibināšanu 

 
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izveidotu biedrību, kurā 
iesaistītos ne tikai komercdarbības pārstāvji, bet arī Liepājas 
pilsētas pašvaldība un kuras darbība būtu vērsta uz sabiedrības 
digitālo prasmju pilnveidošanu, kā arī IT nozares attīstību, sekmējot 



 

 

pilsētas tautsaimniecības izaugsmi un ilgtspēju.  
   Biedrībā tiks nodrošināts tehniskais un intelektuālais potenciāls, 
piesaistīti augstas kvalifikācijas speciālisti, mentori, pētnieki, kas 
veicinās zināšanu pārnesi inovāciju radīšanai. Biedrībā tiks 
ģenerētas un piedāvātas idejas, kas virza pētniecību un komerciālu 
pielietošanu. 
   Aicinu Agati Ambulti iepazīstināt klātesošos ar šo iniciatīvu.   

RUNĀ Agate AMBULTE: 
 

- Informē klātesošos par sagatavoto lēmuma projektu un par 
biedrības dibināšanas nepieciešamību.  

RUNĀ Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Papildus vēlos piebilst, ka esam vienojušies ar Juridisko daļu, līdz 
Domes sēdei, papildināt lēmuma projektu.  

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Vēlos izteikt viedokli, kuru, lūdzu, iekļaut protokolā.  
   Jāizsaka nožēla par to, ka nebija vairāk laika iepazīties ar 
informatīvo ziņojumu, jo tas lēmuma projektam tika pievienots tikai 
vakar.  
   Manuprāt, ar sabiedrības digitālo prasmju pilnveidošanu būtu 
jānodarbojas citām iestādēm, kā piemēram, izglītības iestādēm, 
Nodarbinātības valsts aģentūrai.  
   Kāpēc ir tikai četri biedrības dibinātāji? Kāds ieguvums būs 
liepājniekiem? Neredzēju informāciju par apmācību cilvēkiem 
gados, jo šobrīd tā ir aktuāla problēma.  
   Lēmuma projekts paredz vienreizēju maksājumu 30000 euro 
apmērā no katra dalībnieka, bet projekta attīstība paredzēta tikai uz 
gadu. Kā tiks risināts jautājums, ja būs nepieciešamas papildus 
telpas vai iekārtas? Vai ir jau zināmas telpas un to iekārtojums? 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Šī ideja nav radusies nejauši un spontāni, Mārtiņš Tīdens un 
Agate Ambulte ir ieguldījuši lielu darbu. Esam kopā bijuši dažādās 
citu valstu  pilsētās, kur iepazināmies ar viņu pieredzi un ar šobrīd 
sasniegto.  
   Par Lundes pilsētu Norvēģijā - tur tika atrasti risinājumi, kas 
palīdzēja krīzes situācijā gan augstskolai gan arī pilsētai. Bija 
vajadzīga vieta, kur šādiem cilvēkiem satikties, ko atrisināja 
pašvaldība, jo tā ir vieta kur dzimst jaunas idejas un uzņēmumi. 
Lundes pilsēta kopā ar augstskolu šo krīzi ir pārvarējuši un šī vieta 
ir radījusi lielas pārmaiņas. 
   Par rezultātiem – ir jāiegulda liels darbs un diez vai pēc gada būs 
redzami rezultāti. Šis ir labs sākums lai noturētu kopienu, kas var 
radīt labas idejas, blakus ir uzņēmēji, kas gatavi realizēt šīs idejas 
un ir Liepāja, kas vēlas, lai šis process notiktu šeit. 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Dienā, kad Uldis Sesks vērsās pie manis ar šo ideju, biju ļoti 
skeptisks, vai pašvaldība ir pareizā institūcija, kurai veidot šo 
atbalsta formu. Agates Ambultes un Mārtiņa Tīdena neatlaidība un 
fakti mani piespieda mainīt viedokli. Skatoties nākotnē - šie cilvēki 
paliks Liepājā un palīdzēs visām nozarēm attīstīties, jo visās 
nozarēs nepieciešami IT pakalpojumus.  
   Protams, gribētu redzēt, ka nākotnē biedrībā nav tikai trīs 
dalībnieki. Manuprāt, arī universitātei vajadzētu piedalīties šajā 
projektā un tā arī to būtu pelnījusi, bet jāsāk ar pirmo soli, ar 
biedrības izveidošanu. Redzu šim projektam nākotni, varbūt tas 
pārvērtīsies par zinātnisko centru.  
   Paldies Mārtiņam Tīdenam un Agatei Ambultei par ieguldīto 
darbu. 

RUNĀ Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Ar kaut ko ir jāsāk, tādēļ sākotnēji uzrunājām ieinteresētos 
liepājniekus. Ja projekts attīstīsies, tad aicināsim pievienoties visus, 
kas vēlēsies. 
   Nepieciešamais finansējums 30000 eiro ir tikai gada plāns un tad 
skatīsimies kā projekts virzīsies. Lēmuma projektā paredzēts, ka 
pašvaldības pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums atskaitīties 
Liepājas pilsētas domei ne retāk kā reizi gadā par biedrības 
darbību. 

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Vai Rīgas tehniskā universitāte un Liepājas universitāte ir 
informēta par šādu projektu un biedrības izveidošanu? 

RUNĀ Mārtiņš TĪDENS: - Jā, minētās universitātes ir informētas. Ir bijušas sarunas par 



 

 

 iespējamo sadarbību nākotnē. Viennozīmīgi ir skaidrs, ka nākotnē  
nevarēsim iztikt bez šo universitāšu resursiem.  

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Viss ko pārrunājam ir ieguvums liepājniekiem. Projekta un 
biedrības pārraudzība būs vismaz reizi gadā.  
   Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par biedrības 

dibināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOMES 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

3. 
Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības  

pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela) 
 

ZIŅO Kristīne LUKOŠJUS: 
 

- Lēmuma projekts ir nepieciešams, lai projektu "Degradēto 
teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" iesniegtu finansējuma 
saņemšanai ERAF programmā, lai varētu veikt investīcijas publiskā 
infrastruktūrā, lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības 
attīstībai, jaunu darba vietu izveidei un privāto nefinanšu investīciju 
piesaistei šajā teritorijā.   
   Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Roņu ielu, izbūvēt 
autostāvvietas un izbūvēt pludmales tematiskā plānojuma D1 
funkcionālajā zonā paredzēto, t.sk., Roņu ielas pagarinājuma 
izbūve līdz kāpai, stacionārās  publiskās tualetes būvniecība, 
konteinertipa tualešu un dušu  izvietošana, saliekamas koka 
seguma moduļveida platformas izvietošana sezonālo pakalpojumu 
sniegšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu 
iela)". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 

"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" 
(Roņu iela)" un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 7.oktobra sēdē. 

 
 

4. 
Par projektu "Sporta vērtības" ("Sport4values") 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai Liepājas Sporta pārvalde 
varētu piedalīties projektā “Sporta vērtības” (“Sport4values”), 
pretendējot uz finansējumu pieredzes apmaiņai un labās prakses 
piemēru apgūšanai par aktīva un veselīga dzīves veida veicināšanu 
pilsētā.  
   Projekta galvenais rezultāts ir pieredzes apmaiņas aktivitātes par 
urbānā sporta veicināšanu projekta sadarbības partneru pilsētās.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu "Sporta 
vērtības" ("Sport4values")". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu "Sporta 

vērtības" ("Sport4values")" (Roņu iela)" un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
7.oktobra sēdē. 

 
 
 



 

 

5. 
Par projektu "Jaunatne drošākai jaunatnei" ("Youth for safer youth") 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai LPPI “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” varētu realizēt projektu “Jaunatne drošākai 
jaunatnei” (“Youth for safer youth”), tādējādi veicinot jauniešu 
iesaisti pilsētas norisēs un veicinot viņu drošības sajūtu pilsētā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Jaunatne drošākai jaunatnei" ("Youth for safer youth")". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 

"Jaunatne drošākai jaunatnei" ("Youth for safer youth")" un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 7.oktobra sēdē. 

 
 

6. 
Par projektu "Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata  

pārmaiņām un attīstību" ("Community Safety Action for Supporting Climate  
Adaptation and Development") - CASCADE 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai LPPI “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” varētu piedalīties projektā “Kopienas drošības 
pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
attīstību” (“Community Safety Action for Supporting Climate 
Adaptation and Development”) - CASCADE. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un attīstību" ("Community Safety Action for Supporting 
Climate Adaptation and Development") - CASCADE". 

RUNĀ Ronalds FRICBERGS: 
 

- Vēlos ierosināt to, ka pašvaldības Administrācijas Attīstības 
pārvalde varētu organizēt, ka atbildīgās iestādes sniedz informāciju 
par projektu realizāciju un paveikto pēdējo trīs gadu laikā.   

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Šis ierosinājums neattiecas uz konkrēto lēmuma projektu, tādēļ 
aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu un Ronalda 
Fricberga ierosinājumu apspriest pēc lēmuma pieņemšanas. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 

"Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un attīstību" ("Community Safety Action 
for Supporting Climate Adaptation and Development") - 
CASCADE" un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 7.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Aicinu komitejas locekļus izteikt viedokli par Ronalda Fricberga 
ierosinājumu. 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Galvenais jautājums ir vai “mīkstie projekti” dod labumu 
sabiedrībai. Manuprāt, mēs nenovērtējam to nozīmīgumu. Piekrītu 
tam, ka pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvalde varētu 
nokoordinēt šādu ziņojumu sagatavošanu izskatīšanai pastāvīgā 
Pilsētas attīstības komitejā. Mans priekšlikums būt, ka nosakām 
dažas jomas, ko apskatām, jo, ja skatīsim visus projektus uzreiz, 
negūsim īsto priekšstatu par situāciju. Iespējams, ziņojumus varētu 
sadalīt pa nozarēm.  

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Atbalstu Gunāra Ansiņa priekšlikumu, bet saprotu arī Ronaldu 
Fricbergu. Pašvaldībai finansējums jāiegulda ne tika reālās lietās, 
bet arī cilvēkos un speciālistos. Daudzi projekti tiek īstenoti bez 
pašvaldības atbalsta. Manuprāt, Liepājas pilsētas Pašvaldības 
policijas virzītie projekti varētu būt pirmie par kuriem sagatavojams 
šāds ziņojums. Iespējams, turpmāk vajadzētu šādiem lēmuma 
projektiem pievienot plašāku informāciju, ne tikai anotāciju.  

 
 
 



 

 

7. 
Par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam "Uzņēmējdarbības  

vides attīstība Liepājā, 3.kārta" 
 

ZIŅO Kristīne LUKOŠJUS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai uzsāktu tehniskās 
dokumentācijas izstrādi projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstība 
Liepājā, 3. kārta”. Tā ietvaros plānota Skolas ielas pārbūve, posmā 
no Kārļa Zāles laukuma līdz Baznīcas ielai, kā arī laukumu pārbūve 
Skolas ielā 7A un Skolas ielā 9. 
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par tehniskās 
dokumentācijas izstrādi projektam "Uzņēmējdarbības vides 
attīstība Liepājā, 3.kārta"". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Modris ŠVEIDUKS, Vilnis 
VITKOVSKIS, Kristīne LUKOŠJUS. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.22 "Par tehniskās dokumentācijas 

izstrādi projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 
3.kārta"". 

 
 

8. 
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 

 
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 
   Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot pirmpirkuma tiesības uz 6 
nekustamajiem īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 
 

9. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 "Par nekustamo 

īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"" 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izdarītu grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 “Par 
nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"”, 
iekļaujot SIA “OC Liepāja” pārvaldīšanā esošo objektu sarakstā 
nekustamo īpašumu Skolas ielā 9, Liepājā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 "Par 
nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumu 

Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 
"Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC 
Liepāja"” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOMES 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

10. 
Par zemesgabalu Turaidas ielā 12A, Turaidas ielā 14A un  

Britu Flotes ielā 7A daļu iznomāšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu  biedrībai 



 

 

 “Turaidas 12A” tiesības iznomāt uz laiku līdz Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk 
kā uz 5 gadiem zemesgabalu Turaidas ielā 12A, Turaidas ielā 14 
un Britu Flotes ielā 7A, daļas, teritorijas uzturēšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabalu 
Turaidas ielā 12A, Turaidas ielā 14A un Britu Flotes ielā 7A daļu 
iznomāšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabalu 

Turaidas ielā 12A, Turaidas ielā 14A un Britu Flotes ielā 7A 
daļu iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

11. 
Par zemesgabala Atteku salā 1 daļas iznomāšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu  fiziskai personai 
tiesības iznomāt uz 3 gadiem zemesgabala Atteku salā 1 daļu 1276 
kv.m platībā, teritorijas apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Atteku salā 1 daļas iznomāšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Atteku salā 1 daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

12. 
Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam  

īpašumam Stūrmaņu ielā 1, daļas nomu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu jautājumu par 
zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam 
Stūrmaņu ielā 1, daļas 65 kv.m platībā, iznomāšanu SIA “Stūrmaņu 
1” tai piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un 
teritorijas labiekārtošanai uz 5 gadiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Stūrmaņu ielā 1, 
daļas nomu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Stūrmaņu 
ielā 1, daļas nomu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 
 13. 

Par zemesgabala, Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 9,  
daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai piekristu, ka tiek turpinātas 
nomas attiecības ar SIA “Namu serviss APSE”, kā dzīvojamās 
mājas Siļķu ielā pārvaldniekam par zemesgabala – Sakņu ielas, 
blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 9, daļas 260 kv.m 
platībā - nomu, autostāvvietām mājas Siļķu ielā 9 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 



 

 

Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 9, daļas, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala, 

Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siļķu ielā 9, 
daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

14. 
Par zemesgabala, Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B,  

daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
biedrībai “Strazdu 4b”, kā dzīvojamās mājas Strazdu ielā 4b 
apsaimniekotājam, zemes nomas līgumu par zemesgabala, 
Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4b, 
daļas nomu autostāvvietām mājas iedzīvotājiem termiņu līdz 
2025.gada 8.janvārim. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 
Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 4B, 
daļas, zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala, 

Strazdu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Strazdu ielā 
4B, daļas, zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

15. 
Par zemesgabala Dzērves ielā 25A, blakus nekustamajam īpašumam  

Dzērves ielā 25, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
SIA "Namu serviss Apse", kā dzīvojamās mājas Dzērves ielā 25 
pārvaldniekam,  zemesgabala Dzērves ielā 25A daļas 220 kv. m. 
platībā, iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2025.gada 1.janvārim 
autostāvvietām mājas iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Dzērves ielā 25A, blakus nekustamajam īpašumam Dzērves ielā 
25, daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Dzērves ielā 25A, blakus nekustamajam īpašumam Dzērves 
ielā 25, daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Māri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 
 16. 

Par zemesgabala Grīzupes ielā 89B daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
SIA "LNA"  zemesgabala Grīzupes ielā 89B daļas 925 kv. m. 
platībā, iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2025.gada 2.janvārim 



 

 

autostāvvietām apkārtējo māju iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Grīzupes ielā 89B daļas zemes nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Grīzupes ielā 89B daļas zemes nomas līguma termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

17. 
Par zemesgabalu Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līgumu termiņus  biedrībai “TALSU IELAS DĀRZI” 
par  zemesgabala Talsu ielā 2 daļas 9965 kv.m platībā un Ploču 
ielā 12D daļas 4835 kv.m platībā, nomu mazdārziņu 
apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabalu 
Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabalu 

Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

18. 
Par būves Virsnieku ielā 11, Liepājā, nodošanu atsavināšanai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav izmantojama 
pašvaldības funkciju izpildei, jo uz citai personai piederoša 
zemesgabala atrodas pašvaldības būve, sagatavots lēmuma 
projekts "Par būves Virsnieku ielā 11, Liepājā nodošanu 
atsavināšanai". 
   Uz a/s “Zemju pārvalde” zemesgabala atrodas Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederoša būve. Saskaņā ar 2019.gada 17.oktobra 
atsavināšanas ierosinājumu uzņēmums lūdz nodot atsavināšanai 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu būvi Virsnieku ielā 11, 
Liepājā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par būves Virsnieku 
ielā 11, Liepājā nodošanu atsavināšanai". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par būves Virsnieku 

ielā 11, Liepājā nodošanu atsavināšanai” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
7.novembra sēdē. 

 
 

19. 
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neizīrētu dzīvokļu 
atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt 66 Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo dzīvokļa īpašumu atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana izsolē. 



 

 

   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par neizīrētu dzīvokļu 

atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 7.novembra sēdē. 

 
 

20. 
Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 
13-35 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35,  
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Siļķu ielā 13-35 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 7.novembra sēdē. 

 
 

21. 
Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas 
Ķempes ielā 12-30 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes 
ielā 12-30, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Mirdzas Ķempes ielā 12-30 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
7.novembra sēdē. 

 
 

22. 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 92-24, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
7.novembra sēdē. 

 
23. 

Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes 
ielā 6-66 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 



 

 

īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 7.novembra sēdē. 

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 7.novembrī pulksten 11.36. 
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