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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 12.decembrī Nr.12  

 
Sēde sasaukta 2019.gada 12.decembrī pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019.gada 12.decembrī pulksten 10.33. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Ludmila RJAZANOVA 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 
Uldis SESKS 

 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 

Linda MATISONE, darba pienākumu dēļ 
 
 

Uzaicinātās personas:  
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, Pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                             
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Uldis KLAKS-KLEINS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                       ieviešanas nodaļas Vadošais projektu vadītājs                                                
Aiga KĻAVENIECE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                    
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības  
                               līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja                                                   
Zane POMERANCE, Pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde"  
                                   Administratīvās nodaļas Juriste                                                           
Anna ROKJĀNE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                              nodaļas Projektu vadītāja                                                         
Agris SAULE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                        nodaļas Projektu vadītājs                                                         
Laura STILBIŅA, Pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" Jaunākā ainavu    
                              arhitekte                                                                             
Raimonds STROKŠS, SIA "RA EVENTS" pārstāvis                                                                                                                              
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos                                                                                     
Arvīds VITĀLS, Pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" vadītājas  
                           vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs                                      
Kristīne ZĪLE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības  
                        plānošanas nodaļas Eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos                

                         
Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par FIA ERC Rally Liepāja 2019. 
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju 

plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 



 

 

3. Par 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas pilsētas attīstības programmas 
2015.-2020.gadam pielikumu 2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" (2020.gada plāns). 

4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par projektu 
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". 

5. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta" (Kārļa Zāles laukums). 

6. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela). 

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

8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.239 "Par projektu "Zivju 
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"". 

9. Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". 
10. Par Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2020.-2024.gadam. 
11. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu 

ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, 
darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. 

12. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa 
ielā 5, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu. 

13. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga 
ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu. 

14. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Peldu ielā 72 daļai. 
15. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 20/22 daļai. 
16. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 nomu. 
17. Par zemesgabala Turaidas ielā 18A daļas iznomāšanu. 
18. Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 102B, 

daļas iznomāšanu. 
19. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.164 "Par 

zemesgabala, Ziemupes ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ziemupes ielā 6, daļas, iznomāšanu". 
20. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
21. Par zemesgabala Tērauda ielā 12 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
22. Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
23. Par zemesgabalu Latgales ielā 6, Spīdolas ielā 49 un Nākotnes ielas daļu nomas līgumu 

termiņu pagarināšanu. 
24. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
25. Par zemesgabala Toma ielā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 
26. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
27. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atsavināšanu. 
28. Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 atsavināšanu. 
29. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 atsavināšanu. 
30. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
31. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
 
 
 
 

1. 
Par FIA ERC Rally Liepāja 2019 

 
 

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Aicinu SIA "RA EVENTS" pārstāvi Raimondu Strokšu iepazīstināt 
klātesošos par FIA Eiropas rallija čempionāta posmu Rally Liepāja 
2019. 

RUNĀ Raimonds STROKŠS: 
 

- Informē klātesošos par 2019.gadā notikušo rallija čempionāta 
posmu Liepājā.  
 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Uldis SESKS, Vilnis VITKOVSKIS, Raimonds 
STROKŠS. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.24 “Par FIA ERC Liepāja 2019”. 

 
 



 

 

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

Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu 
 

ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–
2020.gadam pielikums Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. 
gadam” papildināts ar jauniem projektiem, kā arī veikta virkne 
precizējumi, nepieciešams apstiprināt plāna aktualizēto versiju.   
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas 
pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu". 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Bija vienošanās, ka iegūtais finansējums no bijušās tuberkulozes 
slimnīcas atsavināšanas tiks novirzīts SIA “Liepājas reģionālā 
slimnīca” vajadzībām.  
   Pamatojoties uz iepriekš minēto, mans priekšlikums būtu 
papildināt  Investīciju plāna 192.ierakstu ar SIA “Liepājas reģionālā 
slimnīca” veselības aprūpes pakalpoju uzlabošanu, sadalot projekta 
realizāciju divos gados, sākot ar nākamo gadu. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Mans priekšlikums – ir bijušas sarunas ar Porziņģu ģimenes fondu 
par vēl viena sporta laukuma izveidi pilsētas centra rajonā. 
Investīciju plāna būtu jāiekļauj šis priekšlikums. Projekta realizācijai 
būtu nepieciešams finansējums līdz 50000 eiro, kas plānots, ņemot 
vērā iepriekšējo finansējumu šādu laukumu izbūvei. 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Ja šos priekšlikumus atbalstam, tad būtu jāpapapildina darba 
kārtības 3.jautājumā iekļautais Rīcību plāns.  

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

Attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 12.decembra sēdē. 

 
3. 

Par 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas pilsētas attīstības programmas 
 2015.-2020.gadam pielikumu 2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" (2020.gada plāns) 

 
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Lēmumprojekts un tā pielikums ietver pašvaldības institūciju (gan 
iestāžu, gan kapitālsabiedrību) iesniegtos sarakstus ar attīstības 
darbiem, kurus tās plāno paveikt 2020.gadā, lūdzot tos iekļaut 
pašvaldības 2020.gada budžetā, ņemot vērā pašvaldībai pieejamos 
finanšu resursus. 
   Lēmumprojekts par institūciju iesniegto attīstības pozīciju 
sarakstu 2020.gadam nepieciešams, lai apstiprinātu sasaisti ar 
pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, noteiktu to prioritāro 
secību, tādējādi nodrošinot Liepājas pilsētas attīstības programmas 
2015.–2020. gadam īstenošanu 2020.gadā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 2020.gada 
Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikumu 2.1. "Rīcību plāns 
2015.-2020.gadam" (2020.gada plāns)". 

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Vēlos izteikt viedokli, kuru, lūdzu, iekļaut protokolā. 
   Rīcību plānā ir iekļauti festivāla “Summer Sound” izdevumi 35000 
eiro apmērā, arī izdevumi Klusuma festivālam. Manuprāt, šis 
pasākums jau kļuvis pietiekami atpazīstams, tādēļ, mans 
priekšlikums būtu, samazināt piešķiramo finansējumu.  
   Par Rīcības plāna 103. un 468.pozīciju - kurā stadijā ir nolikums 
par konkursa izsludināšanu konferenču rīkošanai, jo par nolikuma 
izstrādāšanu runājām jau jūnijā? Ir pagājuši jau seši mēneši.  
   Ierosinu 449.pozīciju sadalīt divas daļās - ēkas renovācija un 
žoga atjaunošana, jo nepieciešamais finansējums 100000 eiro ir 
liela summa, kā arī tā ir izvirzīta kā otrā prioritāte. Ja sadalītu divās 
daļās, pastāvētu iespēja, ka kaut kas no šī projekta tiktu realizēts. 

RUNĀ Aiga KĻAVENIECE: - Rīcības plānā ir iekļautas vēlamās darbības un nepieciešamais 



 

 

 finansējums. Par konkrētu rīcību jālemj deputātiem.  
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Jūsu jautājums neattiecas uz lēmuma projekta būtību.  

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Rīcības plānā redzami pieprasījumi dažādu festivālu rīkošanai, 
bet Finanšu komitejā tiks skatīts jautājums par pilsētas budžetu 
2020.gadam, kur redzams, ka šobrīd, piemēram, Klusuma 
festivālam, finansējums netiek paredzēts. 
   Par konferenču rīkošanas konkursa nolikumu – nolikums  ir 
sagatavošanas stadijā un plānots to iesniegt izskatīšanai komitejas 
un Domes 2020.gada janvāra sēdē, arī budžetā plānots 
finansējums konkursa rīkošanai. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu papildinot to ar 
darba kārtības otrajā jautājumā minētajiem priekšlikumiem. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt papildināto lēmuma projektu "Par 2020.gada 

Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikumu 2.1. "Rīcību plāns 
2015.-2020.gadam" (2020.gada plāns)” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
4. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par projektu "Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"" 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Lēmums par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" nepieciešams, lai varētu 
paredzēt pašvaldības finansējumu gadījumā, ja Valsts kases 
aizņēmums netiks piešķirts pilnā projektā paredzētajā apjomā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par 
projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 
"Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
12.decembra sēdē. 

 
5. 

Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai,  
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta" (Kārļa Zāles laukums) 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Lēmuma projekts ir nepieciešams, lai sagatavotu un iesniegtu 
projekta pieteikumu darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām" ietvaros finansējuma 
saņemšanai un varētu uzsākt Kārļa Zāles laukuma projekta virzību.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta" (Kārļa 
Zāles laukums)". 

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

"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta" 
(Kārļa Zāles laukums)” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās 
FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 12.decembra sēdē. 



 

 

 
6. 

Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai,  
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela) 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Lēmuma projekts ir nepieciešams, lai sagatavotu projektu 
“Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3. kārta” 
(Ezermalas iela) (Pr_297) un iesniegtu finansējuma saņemšanai. 
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Ezermalas ielu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" 
(Ezermalas iela)”. 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Uldis SESKS, Vilnis VITKOVSKIS, Gunārs 
ANSIŅŠ, Mārtiņš ĀBOLS. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu 

"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" 
(Ezermalas iela)” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās 
FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 12.decembra sēdē. 

 
7. 

Par grozījumiem 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. 
   Ir uzsākti būvdarbi un noslēgta vienošanās par papildu darbiem 
un termiņa pagarinājumu 2020.gadā, vienlaikus precizējot projekta 
izmaksas pa finansējuma avotiem. 
   Līdz ar to nepieciešams domes lēmums, kurā tiks paredzēts 
finansējums un tā sadalījums pa gadiem (2019. un 2020.gadā). 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "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 grozījumiem 

Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 
"Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo 
industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā"” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
12.decembra sēdē. 

 
8. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.239 "Par projektu "Zivju 
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"" 

 
ZIŅO Dace LIEPNIECE: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai precizētu pašvaldības 
īstenota projekta "Zivju resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs" izmaksas pēc Lauku 
atbalsta dienesta pozitīva atzinuma saņemšanas par projekta 
pabeigšanu.  
   Projekta kopējās izmaksas ir 13102,94 eiro, no kurām  ZF 
finansējums – 10693,00 eiro, pašvaldības līdzfinansējums attiecīgi 
– 2409,94 eiro.  



 

 

   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.239 "Par 
projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana 
Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.239 
"Par projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
12.decembra sēdē. 

 
9. 

Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" 
 

ZIŅO Zane POMERANCE: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai iesniegt projektu “Liepājas 
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras darbības programmas “Izaugsmes un 
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa (8.1.2. SAM) 
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās atlases 
kārtas projektu iesniegumu atlasē, lai pretendētu uz Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kā arī, lai noteiktu un 
pilnvarotu par projekta ieviešanu atbildīgo iestādi. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"". 

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

"Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"” un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
SPORTA KOMITEJAS 2019.gada 12.decembra sēdē. 

 
10. 

Par Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2020.-2024.gadam 
 

ZIŅO Laura STILBIŅA: 
 

- Lai nodrošinātu publisko apstādījumu plānveidīgu jaunu stādījumu 
ierīkošanu un esošo stādījumu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī 
plānotu nepieciešamos līdzekļus ilgtermiņā, Liepājas pilsētas dome 
izveidoja darba grupu Liepājas pilsētas Apstādījumu koncepcijas 
2020.-2024.gadam izstrādei. 
Darba grupa ir izstrādājusi Liepājas pilsētas Apstādījumu 
koncepciju 2020.-2024.gadam, kurā iekļauti priekšlikumi pilsētas 
apstādījumu papildināšanai un tam paredzamās aptuvenās 
izmaksas.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas 
pilsētas apstādījumu koncepciju 2020.-2024.gadam". 

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

apstādījumu koncepciju 2020.-2024.gadam” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
12.decembra sēdē. 

 
 

11. 
Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 

65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, izstrādes 
uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu 

 
ZIŅO Arvīds VITĀLS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai zemesgabaliem Krūmu ielā 
65, Krūmu ielā 65A un Jūrkalnes ielā 2 varētu nomainīt teritorijas 
plānojumā atļauto izmantošanas mērķi no Jauktas apbūves 
teritorijas ar dzīvojamo funkciju (JDz) uz Publiskās apbūves 
teritoriju (P) un Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), kā arī 
zemesgabaliem Krūmu ielā 72 un Krūmu ielā 74 no Jauktas 



 

 

darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JD1) uz 
Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), kas būtiski paplašinās atļauto 
izmantošanu, ievērojot esošo situāciju kontekstā ar nākotnes 
perspektīvu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un 
Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un 
izstrādes vadītāja apstiprināšanu". 

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

kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, 
Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, izstrādes 
uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
12. 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam  
Raiņa ielā 5, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu 

 
ZIŅO Arvīds VITĀLS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai zemesgabalam Raiņa ielā 5 
varētu nomainīt teritorijas plānojumā atļauto izmantošanas mērķi no 
Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (P) uz Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritoriju (DzM), kas būtiski paplašinās atļauto 
izmantošanu, ievērojot esošo situāciju kontekstā ar nākotnes 
perspektīvu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam 
Raiņa ielā 5, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un 
izstrādes vadītāja apstiprināšanu". 

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

kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, 
darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
13. 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem  
Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma  

un izstrādes vadītāja apstiprināšanu 
 
ZIŅO Arvīds VITĀLS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai zemesgabaliem Labraga iela 
11 un Talsu iela 4 varētu nomainīt teritorijas plānojumā atļauto 
izmantošanas mērķi no Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (P) 
uz Publiskās apbūves teritoriju (P), kas būtiski paplašinās īpašumu 
atļauto izmantošanu, ievērojot esošo situāciju kontekstā ar 
nākotnes perspektīvu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, 
darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu". 

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

kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, 



 

 

izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja 
apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
14. 

Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Peldu ielā 72 daļai 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- AS “Gaso” piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam - 
zemesgabalam Peldu ielā 72, Liepājā, aptuveni 5,2 kv.m platībā – 
jauna pēcuzskaites kabeļa pieslēguma - ierīkošanai un 
ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas 
tiesību aprobežojumu zemesgabala Peldu ielā 72, daļai". 

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

aprobežojumu zemesgabala Peldu ielā 72, daļai” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
15. 

Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 20/22 daļai 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- AS “Sadales tīkls” piedāvā noteikt lietošanas tiesību 
aprobežojumu Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam 
īpašumam - zemesgabalam Ģenerāļa Baloža ielā 20/22, Liepājā, 
aptuveni 485 kv.m platībā - elektroapgādes objekta - 10kV kabeļa 
līnijas un konteinertipa apakšstacijas ar zemējuma kontūru - 
ierīkošanai un ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas 
tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 20/22, 
daļai". 

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

aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 20/22, daļai” 
un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
16. 

Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 nomu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai pagarinātu termiņu 
būvprojekta iesniegšanai un būves nodošanai ekspluatācijā 
zemesgabalā Jūrmalas parkā 7. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Jūrmalas parks 7 nomu". 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Kādēļ nepieciešams tiks ilgs termiņš būvprojekta izstrādei? Līdz 
2020.gada 24.augustam? 

RUNĀ Māris EGMANIS: 
 

- Tādu vēlmi izteicis uzņēmējs. Uzņēmējs minējis, ka arhitekts ir ļoti 
noslogots, nebija iestrādāts elektroapgādes projekts, arī vasarā šī 
teritorija ir noslogota, tādēļ termiņā nav izpildīti līguma nosacījumi.  

RUNĀ Uldis SESKS: - Manuprāt, projektēšanai nav nepieciešams tik ilgs termiņš. 
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Vienīgais pieņemamais arguments būtu par elektroapgādes 

pieslēgumu.   
RUNĀ Uldis SESKS: - Ierosinu, atlikt lēmuma projekta izskatīšanu un aicināt uzņēmēju 

sniegt informāciju par paveikto. 
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Aicinu balsot par lēmuma projekta "Par zemesgabala Jūrmalas 



 

 

parks 7 nomu" izskatīšanas atlikšanu. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    1. Atlikt lēmuma projekta “Par zemesgabala Jūrmalas parks 

7 nomu” izskatīšanu. 
   2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Nekustamā 
īpašuma pārvalde” aicināt uzņēmēju ierasties pastāvīgās 
Pilsētas attīstības komitejas sēdē, lai sniegtu informāciju par 
būvprojekta izstrādes gaitu. 

 
17. 

Par zemesgabala Turaidas ielā 18A daļas 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 zemesgabala Turaidas ielā 18A, daļu 131 kv.m 
platībā, teritorijas uzturēšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Turaidas ielā 18A daļas iznomāšanu". 

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

Turaidas ielā 18A daļas iznomāšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
18. 

Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 102B, daļas iznomāšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu īpašnieku 
biedrībai “Klaipēdas 116”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 116 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 102B, daļu 20,00 kv.m platībā atkritumu sētiņas 
ierīkošanai mājas Klaipēdas ielā 116 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 
102B, daļas iznomāšanu". 

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

Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas 
ielā 102B, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
19. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.164 "Par  
zemesgabala, Ziemupes ielas, blakus nekustamajam īpašumam  

Ziemupes ielā 6, daļas, iznomāšanu" 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības izdarīt 
grozījumu 2017.gada 22.maijā noslēgtajā līgumā par zemesgabala 
Ziemupes ielā 6, Liepājā, iznomāšanu samazinot platību. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.164 "Par 
zemesgabala, Ziemupes ielas, blakus nekustamajam īpašumam 
Ziemupes ielā 6, daļas, iznomāšanu"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.164 



 

 

"Par zemesgabala, Ziemupes ielas, blakus nekustamajam 
īpašumam Ziemupes ielā 6, daļas, iznomāšanu"” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
20. 

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības garāžu 
īpašnieku biedrībai “ZAĻĀ BIRZS 1” pagarināt zemesgabala 
Kuldīgas ielā 41 zemes nomas līguma termiņu uz laiku līdz 
īpašnieka vai valdītāja maiņai, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 
6.janvārim metāla garāžu apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Kuldīgas ielā 41 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

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

Kuldīgas ielā 41 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 
un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
21. 

 Par zemesgabala Tērauda ielā 12 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības garāžu 
īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai “LIEPĀJAS JŪRMALA 1” 
pagarināt zemesgabala Tērauda ielā 12 zemes nomas līguma 
termiņu uz tā esošo ēku (būvju) domājamām daļām (saskaņā ar 
zemesgrāmatu datiem) uz laiku līdz pārvada izbūvei pāri 
dzelzceļam, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 13.janvārim nekustamā 
īpašuma (garāžu) apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Tērauda ielā 12 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

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

Tērauda ielā 12 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 
un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
22. 

Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu mazdārziņu biedrībai  
“Zaļais ķirbītis” par zemesgabala Talsu ielā 2, Liepājā, daļas 1173 
kv.m platībā, nomu mazdārziņu apsaimniekošanai. Līguma 
pagarināšanas termiņš noteikts uz laiku līdz Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2023.gada 16.februārim. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Talsu ielā 2 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

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

Talsu ielā 2 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 



 

 

 Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 

23. 
Par zemesgabalu Latgales ielā 6, Spīdolas ielā 49 un Nākotnes ielas daļu  

nomas līgumu termiņu pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
biedrībai "Tosmares dārzi 4" zemes nomas līgumus par 
zemesgabalu Spīdolas ielā  49, Liepājā (kadastra Nr.1700 004 
0005), daļas 1043 kv.m platībā, Latgales ielā 6 (kadastra Nr.1700 
004 00060, daļas 12661 kv.m platībā un Nākotnes  ielas, Liepājā 
(kadastra Nr.1700 004 0035,) daļas 3865 kv.m platībā, mazdārziņu 
uzturēšanai un apsaimniekošanai termiņus līdz Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2023.gada 2.janvārim. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabalu 
Latgales ielā 6, Spīdolas ielā 49 un Nākotnes ielas daļu nomas 
līgumu termiņu pagarināšanu". 

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

Latgales ielā 6, Spīdolas ielā 49 un Nākotnes ielas daļu nomas 
līgumu termiņu pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 19.decembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
24. 

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 8 
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.25 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 

25. 
Par zemesgabala Toma ielā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

  
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai uzlabotu izglītības iestādes infrastruktūru, tādējādi pārstāvot 
sabiedrības intereses, Liepājas pilsētas pašvaldībai jāpieņem 
lēmums par nekustamā īpašuma – zemesgabala Toma ielā 19, 
Liepājā, daļas iegādi.        
Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder zemesgabala Toma ielā 19, 
Liepājā 433/1000 domājamās daļas. 
Uz zemesgabala atrodas viena no Centra sākumskolas ēkām. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Toma ielā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām". 

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

Toma ielā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 12.decembra sēdē.  

 
26. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 



 

 

 pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsoli, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: 
- M.Ķempes ielā 16A, 
- Piltenes ielā 1-2N,  
- Klaipēdas ielā 92-54N. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamo 
īpašumu atsavināšanu". 

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

īpašumu atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās 
FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 12.decembra sēdē. 

 
27. 

Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot atsavināšanai 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
Ģenerāļa Dankera ielā 1, Liepājā. 
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atsavināšanu". 

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

īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
12.decembra sēdē. 

 
28. 

Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot atsavināšanai 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
Neatkarības rotas ielā 1, Liepājā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 atsavināšanu". 

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

īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
12.decembra sēdē. 

 
29. 

Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa 
īpašuma Kārklu ielā 9-62 atsavināšanu". 

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

Kārklu ielā 9-62 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 12.decembra 
sēdē. 

 
30. 

 Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, nodošanu atsavināšanai 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Krūmu 
iela 39, atsavināšanu, pārdodot to izsolē. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 



 

 

īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, nodošanu atsavināšanai". 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par nekustamā 

īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, nodošanu atsavināšanai” un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 12.decembra sēdē. 

 
31. 

Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23, Liepājā, nodošanu atsavināšanai 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Celtnieku 
ielā 23, atsavināšanu, pārdodot to izsolē. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma Celtnieku ielā 23, Liepājā, nodošanu atsavināšanai". 

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

īpašuma Celtnieku ielā 23, Liepājā, nodošanu atsavināšanai” 
un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 12.decembra sēdē. 
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