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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 10.oktobrī Nr.10  

 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 10.33. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 

 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 

Linda MATISONE, darba pienākumu dēļ 
 
 

Uzaicinātās personas:  
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, Iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Aiga KĻAVENIECE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                    
Jānis NEIMANIS, Iestādes "Komunālā pārvalde" vadītājs                                                                                                                  
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Iestādes "Izglītības pārvalde" vadītāja                                                                                                                
Zane POMERANCE, Iestādes "Izglītības pārvalde" juriste                                                                                                                 
Agris SAULE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                         nodaļas Projektu vadītājs                                                         
Laura TAUBE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                          nodaļas Projektu vadītāja                                                         
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas  
                         vadītājs                                                                           
Kristīne ZĪLE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības  
                        plānošanas nodaļas Eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos                

                      
                         
Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu. 
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju 

plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "Par projektu 

"Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā". 
4. Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda 

programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un 
izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā". 



 

 

5. Par projektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta". 
6. Par kustamās mantas atsavināšanu. 
7. Par kustamās mantas atsavināšanu. 
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"". 
9. Par būves nojaukšanu. 
10. Par zemesgabala Turaidas ielā 2A daļas iznomāšanu. 
11. Par zemesgabala Ziemupes ielā 31 zemes nomas līguma pārjaunošanu un nomas līguma 

darbības termiņa pagarināšanu. 
12. Par zemesgabala, Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
13. Par zemesgabala "Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 
14. Par zemesgabala "Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 
15. Par zemesgabala Atteku salā 3 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
16. Par zemesgabala, Mirdzas Ķempes ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mirdzas Ķempes 

ielā 5, daļas, nomas līguma izbeigšanu. 
17. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
18. Par kopīpašuma domājamo daļu Rīgas ielā 8 atsavināšanu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 atsavināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 atsavināšanu. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 atsavināšanu. 
 
 
 

1. 
Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu 

 
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu 2019.gada 
attīstības budžeta grozījumu pieprasījumā iekļautās pozīcijas, kas 
saistītas ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem. 
   Attīstības budžetā plānots iekļaut šādus iestāžu projektus:  
   - iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" projekta 
"Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" 
(Nr.9.2.2.2/16/I/001) izmēģinājumprojekts "Par individuālā budžeta 
modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanai",  
   - SIA “Liepājas olimpiskais centrs” tablo un ledus apstrādes 
mašīnas iegāde,  
   - iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" 
sabiedrības digitālo prasmju attīstīšana,  
   - iestādes "Liepājas Izglītības pārvalde" Koku ielas 10 teritorijas 
labiekārtošana,  
   - Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas CBSS PSF finansēts 
projekts “Jaunatne drošākai jaunatnei” (Youth for safer youth). 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 2019.gada 
Attīstības budžeta pieprasījumu". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Uldis SESKS, Gunārs 
ANSIŅŠ, Vilnis VITKOVSKIS, Aiga KĻAVENIECE. 
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.19 "Par 2019.gada Attīstības budžeta 

pieprasījumu". 
 

2. 
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.  

"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu 
 

ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas Attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 
2015.-2020.gadam" aktualizēšanu" paredz apstiprināt aktualizēto 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikumu Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam". 



 

 

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

Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu" paredz 
apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas attīstības programmas 
2015.-2020.gadam pielikumu Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-
2020.gadam” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
3. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "Par projektu 
"Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā" 

 
ZIŅO Agris SAULE: 
 

- Projekts “Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju 
attīstībai Dārza ielā, Liepājā” ir iesniegts līdzfinansējuma 
saņemšanai Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda ierobežotas atlases konkursā 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā. 
   Komisija, vērtējot projektu, vēlas pārliecināties, ka pašvaldībai ir 
pietiekoši finanšu resursi, lai realizētu projektu gadījumā, ja netiks 
saņemts kredīts Valsts kasē. 
   Līdz ar to nepieciešams Domes lēmums, kurā tiks paredzēts, ka 
gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts pilnā projektā 
paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts 
Valsts kases aizdevums, tiks finansēta no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, kas ir neatkarīgi no aizņēmuma Valsts kasē. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.307 "Par 
projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju 
attīstībai Dārza ielā, Liepājā"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.307 
"Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo 
industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā"” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
10.oktobra sēdē. 

 
4. 

Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda 
programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas projektu 

"Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā" 
 

ZIŅO Kristīne NIEDRE-LATHERE: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai projektu “Zinātnes un 
izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā” (Pr_34) varētu iesniegt 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas 
“Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projektu 
iesniegumu atlasē. 
 Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un 
izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas projektu 
"Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Kristīne NIEDRE-
LATHERE. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība 



 

 

un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas 
projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība 
Liepājā” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
5. 

Par projektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta" 
 

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai iesniegtu projekta "Brīvdabas 
sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta" 
pieteikumu finansējuma saņemšanai Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumam "Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”. 
   Projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā 
izveide. V kārta" mērķis ir veikt degradētās teritorijas Zirgu salas 
rietumu daļā sakopšanu un planēšanu, kā arī skrituļošanas ceļa 
izbūvi. 
   Projektu iesniegumu pieņemšana Lauku atbalsta dienestā (EJZF 
projektu administrators) notiks no 2019.gada 19.oktobra līdz 
19.novembrim. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 
5.kārta."". 

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

"Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 
5.kārta."” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
6. 

Par kustamās mantas atsavināšanu 
 

ZIŅO Jānis NEIMANIS: 
 

- Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta 
nolikuma Nr.11 “Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” nolikums” 8.3. punktu, kā viena no 
iestādes pamatfunkcijām ir noteikta pašvaldības īpašumā esošo 
mežu apsaimniekošanas plānošana, organizēšana un kontrole.  
   Lai veiktu iestādei noteikto funkciju, iestāde ierosina veikt 
kustamās mantas - augošu koku kailcirti ar krāju 367,47 kub.m, 
atsavināšanu izsoles ceļā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par kustamās 
mantas atsavināšanu". 

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

atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
7. 

Par kustamās mantas atsavināšanu 
 

ZIŅO Jānis NEIMANIS: 
 

- Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta 
nolikuma Nr.11 “Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“KOMUNĀLĀ PĀRVALDE” nolikums” 8.3. punktu, kā viena no 
iestādes pamatfunkcijām ir noteikta pašvaldības īpašumā esošo 
mežu apsaimniekošanas plānošana, organizēšana un kontrole.  
   Lai veiktu iestādei noteikto funkciju, iestāde ierosina veikt 
kustamās mantas - augošu koku kailcirti ar krāju 479,58 kub.m 
atsavināšanu izsoles ceļā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par kustamās 
mantas atsavināšanu". 

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

atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 



 

 

KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 
 

8. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"" 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai jaunā redakcijā apstiprinātu 
Domes 2005.gada 15.decembra lēmuma Nr.640 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādi “Nekustamā īpašuma pārvalde”” 
3.pielikumu “Pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma pārvalde” 
apsaimniekošanā nodotie īpašumi”. Pielikuma jaunajā redakcijā 
norādītās īpašumu adreses precizētas, ierakstot īpašumus 
zemesgrāmatā. Visi Nekustamā īpašuma pārvaldes pārvaldījumā 
šobrīd esošie pašvaldības īpašumi pielikuma jaunajā redakcijā  
sakārtoti alfabēta kārtībā, ievērojot nepārtrauktu numerāciju. 
Tādējādi vienā dokumentā tiek apvienota aktuālā informācija par 
pašvaldības iestādei pārvaldīšanā nodotiem pašvaldības 
īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 
"Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA PĀRVALDE"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā 
Nr.640 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi 
"NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
10.oktobra sēdē. 

 
9. 

Par būves nojaukšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai sakārtotu Liepājas pludmales 
Centrālās glābšanas stacijas teritoriju – pašvaldības īpašumu 
“Jūrmalas parks 2”, nojaucot tā sastāvā esošu šķūni. Saskaņā ar 
2019.gada 28.augusta  tehniskās apsekošanas atzinumu minētā 
būve  ir avārijas stāvoklī un bojā pilsētvides izskatu atpūtas zonā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par būves 
nojaukšanu". 

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

nojaukšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
10. 

Par zemesgabala Turaidas ielā 2A daļas iznomāšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu  biedrībai 
“Garāžu biedrība Turaidas 468” tiesības iznomāt uz laiku līdz 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās apbūves 
uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, zemesgabala Turaidas 
ielā 2A daļu 1096 kv.m platībā, teritorijas uzturēšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Turaidas ielā 2A daļas iznomāšanu". 

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

Turaidas ielā 2A daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 



 

 

11. 
Par zemesgabala Ziemupes ielā 31 zemes nomas līguma pārjaunošanu un nomas  

līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pārjaunot 
zemes nomas līgumu no vienas privātpersonas otrai un pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu par zemesgabala Ziemupes ielā 31, 
Liepājā, nomu, īpašumā esošo būvju uzturēšanai un 
apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Ziemupes ielā 31 zemes nomas līguma pārjaunošanu un nomas 
līguma darbības termiņa pagarināšanu". 

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

Ziemupes ielā 31 zemes nomas līguma pārjaunošanu un 
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
12. 

Par zemesgabala, Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu ar biedrību “MEŽROZĪTES-368” par  
zemesgabala, Jaunprojektētās ielas daļu 1960 kv.m platībā, 
mazdārziņu apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 
Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

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

Jaunprojektētās ielas daļas, nomas līguma termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
13. 

Par zemesgabala "Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu ar akciju sabiedrību 
“Sadales tīkls” par zemesgabala “Jūrmalas parks”, Liepājā, daļu 68 
kv.m platībā, nomu akciju sabiedrības "Sadales tīkls" piederošās 
ēkas apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
"Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

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

"Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
14. 

Par zemesgabala "Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu ar akciju sabiedrību 
“Sadales tīkls” par zemesgabala “Jūrmalas parks”, Liepājā, daļu    



 

 

72 kv.m platībā, nomu, akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" piederošās 
ēkas (būves) Peldu ielā 59B, apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
"Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

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

"Jūrmalas parks" daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
15. 

Par zemesgabala Atteku salā 3 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu biedrībai “ŪDENSSPORTA 
KLUBS “ATTEKAS SALA”” par zemesgabala Atteku salā 3, 
Liepājā,  5000 kv.m platībā, nomu, zemesgabala uzturēšanai un 
apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Atteku salā 3 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

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

Atteku salā 3 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
16. 

Par zemesgabala, Mirdzas Ķempes ielas, blakus nekustamajam īpašumam  
Mirdzas Ķempes ielā 5, daļas, nomas līguma izbeigšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izbeigtu starp Liepājas 
pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas 
namu apsaimniekotājs” 2016.gada 14.decmbrī noslēgto zemes 
nomas līgumu par teritorijas labiekārtošanu un autostāvvietu 
ierīkošanu mājas M.Ķempes ielā 5 iedzīvotājiem 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 
Mirdzas Ķempes ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mirdzas 
Ķempes ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu". 

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

Mirdzas Ķempes ielas, blakus nekustamajam īpašumam 
Mirdzas Ķempes ielā 5, daļas nomas līguma izbeigšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
17. 

Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- 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 16 
nekustamajiem īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 



 

 

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Vēlos izteikt viedokli, kuru, lūdzu, iekļaut protokolā.  
   Par nekustamo īpašumu Stārķu iela 28A, Liepājā – martā tika  
iesniegts iesniegums no PII “Stārķis” vadītājas ar lūgumu izskatīt 
iespēju šo īpašumu iegādāties, 2019.gada aprīlī tika iesniegts arī 
iesniegums no pašvaldības iestādes “Izglītības pārvalde”.  
   Saskaņā ar pieejamo informāciju samazināsies bērnu pastaigu 
laukums, kā arī teritorijā atrodas neizmantota baseina bedre, kas 
padraud bērnus.   
   Ja netiek izmantotas pirmpirkuma tiesības, tad būtu 
nepieciešams sakārtot apkārtējo teritoriju.  

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Esam vērtējuši iespēju iegādāties šo zemesgabalu. Bērnu dārzam 
ir pietiekami liela teritorija, kura pieder pašvaldībai, kurā ir 
nožogota, un to var izmantot.  
   Pašvaldībā ir 22 bērnu dārzi, kuros ir problēmas un nepieciešams 
sakārtot teritorijas, tādēļ tika izlemts pirmpirkuma tiesības 
neizmantot.  

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Vai ir zināms cik maksātu neizmantotā baseina aizbēršana? Ja 
nevariet tagad atbildēt, tad vēlot atbildi saņemt vēlāk vai iesūtītu e-
pastā.  
   Bērnu drošība ir vissvarīgākā.  

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Šī bērnu dārza teritorijas sakārtošana ir izaicinājums. Katru gadu, 
iespēju robežās, piešķiram līdzekļus un sakārtojam teritorijas. 
Nākamajā gadā ir iecere izveidot atsevišķu fondu, no kura bērnu 
dārziem tiktu piešķirts finansējums un katrs bērnudārza vadītājs 
varētu izlemt, kur šo finansējumu izlietot - vai neesoša baseina 
aizbēršanai, vai žogam utt. Katra bērnu dārza vadītājs savu iestādi 
pārzina vislabāk. 

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Cik liela teritorija ir bērnu dārzam? Kad tiks aizbērts neesošais 
baseins? Ja ir runa par bērnu drošību, tad nedrīkst būt izvēle – 
remontēt žogu vai aizbērt baseinu, ir jāsalabo žogs, un jāaizber 
baseins. 
   Atgādinu, ka 2017.gadā pie bērnu dārza “Cīrulītis” nomāto 
zemesgabalu 3000 kv.m platībā, pašvaldība iegādājās par 49600 
eiro. Īpašums Stārķu ielā 28A ir mazāks, 1057 kv.m, un arī pirkuma 
summa ir mazāka, 15000 eiro. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 
 

18. 
Par kopīpašuma domājamo daļu Rīgas ielā 8 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai lemtu par kopīpašumā esošo telpu daļas atsavināšanu un 
pārbūvi, pamatojoties uz dzīvokļa īpašnieku Rīgas ielā 8, Liepājā, 
vienošanos, nepieciešama kopīpašnieku piekrišanu par ko 
sagatavots lēmuma projekts. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par kopīpašuma 
domājamo daļu Rīgas ielā 8 atsavināšanu".  

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

domājamo daļu Rīgas ielā 8 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
10.oktobra sēdē. 

 
 

19. 
Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavot lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 
97-30 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30, 



 

 

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 

Grīzupes ielā 97-30 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
 

20. 
Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-
52 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52, 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 

Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
21. 

Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 
23-5A/7 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7, 
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 

Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
22. 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Turaidas 
ielā 20-26 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26, 
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 

Turaidas ielā 20-26 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
 

23. 
Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 
1A-14 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14, Liepājā, 
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 

Viršu ielā 1A-14 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 10.oktobra sēdē. 

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 11.08. 
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